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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

ّمتجّ تقدّ  ّوتنزّ سّمن ّواجلالل، ّبالعظمة ّتفرّ د ّمن ه
ّبالقّ  ّاألشباهّد ّمشاهبة ّعن ّوالكامل، دم

ّومصادمة ّمقدّ ّواألمثال، ّومدبّ احلدوثّوالزوال، ّاألرزاقّواآلجال، ّالكائناتّيفّأزلّر ر

ناّاآلزال،ّعاملّالغيبّوالشهادةّالكبريّاملتعال،ّنحمدهّعىلّفضلهّاملرتادفّاملتوال،ّعىلّماّعمّ 

اهلاديّإىلّنورّاإليامنّيفّظلامتّالكفرّوالضالل،ّّمنّاألنعامّواألفضال،ّونصيلّعىلّحممدّ 

ّوعىلّآلهّوصحبهّخريّ ّ:وآل،ّوبعدّ ّصحب 

املعاملّالدينية،ّوالكشفّعنّّفأوىلّماّهتمّبهّاهلممّالعوايل،ّوترصفّفيهّاأليامّوالليايل،ّتعلمّ 

ّأرسارّ ّأستار ّعن ّوالفحص ّمشكالته، ّبحار ّتيار ّيف ّوالغوص ّاحلنيفية، ّامللة حقائق

ّمعضالته.

ملرشوع،ّواملتوسطّوإنّكتابناّهذاّ)منهاجّالوصولّإىلّعلمّاألصول(ّاجلامعّبنيّاملعقولّوا

كربّعلمه،ّوكثرتّفوائده،ّوجلتّعوائده،ّّ،صغرّحجمهّبنيّاألصولّوالفروع،ّوهوّوإنّ 

ّّمجعتهّرجاءّأنّ  بتحقيقّّيكونّسببًاّلرشادّاملستفيدين،ّونجايتّيومّالدين،ّواهللّتعاىلّحقيق 

ّرجاءّالراجني.
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ّّتعريف أصول الفقه:

ّمعرفةّدالئلّالفقهّإمجاالً،ّوكيفيةّاالستفادةّمنها،ّوحالّاملستفيد.ّ:أصولّالفقه

ّّتعريف الفقه:

ّالعلمّباألحكامّالرشعيةّالعمليةّاملكتسبّمنّأدلتهاّالتفصيلية.ّ:والفقه

ّ.قيل:ّالفقهّمنّبابّالظنون

ّظنّ ّإذا ّاملجتهد ّالفتوىّوالعملّبه،قلنا: للدليلّالقاطعّعىلّوجوبّّاحلكمّوجبّعليه

ّبه،ّوالظنّيفّطريقه.ّالظن،ّفاحلكمّمقطوعّ اتباعّ

ّودليلهّاملتفقّعليهّبنيّاألئمة:ّالكتابّوالسنةّواإلمجاعّوالقياس.

ليتمكنّمنّإثباهتاّونفيها،ّالّجرمّرتبناهّعىلّّ،والّبدّلألصويلّمنّتصورّاألحكامّالرشعية

ّوسبعةّكتب.ّّمقدمةّ 

ّ.ّومتعلقاهتاّ،ففيّاألحكامّ:أماّاملقدمة

ّ.وفيهاّبابان
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 يف احلكم: الباب األول

 وفيه فصول

 يف تعريفه :الفصل األول

ّاحلكم:ّخطابّاهللّالقديمّاملتعلقّبأفعالّاملكلفنيّباالقتضاءّأوّالتخيري.

ّويكونّ ّيوصفّبه، ّألنه ّحادث؛ ّواحلكم ّعندكم، ّقديم ّخطابّاهللّتعاىل قالتّاملعتزلة:

ّّ.كقولنا:ّحلتّبالنكاحّوحرمتّبالطالقّ،اًلّبهصفةّلفعلّالعبد،ّومعلّ 

ّّ.خارجةّعنهّ،كّومانعيةّالنجاسة،ّوصحةّالبيعّوفسادهجبيةّالدلوفموّ:وأيضاًّ

ّوهوّينايفّالتحديد.ّ،فيهّالرتديدّ:وأيضاًّ

ّالتعلقّ:قلنا ّصفتهّ،احلادث ّال ّالعبد ّبفعل ّيتعلق ّباملعدوماتّ،واحلكم ّاملتعلق ّ،كالقول

ّ.كالعاملّللصانعّ،فاتّلهوالنكاحّوالطالقّونحومهاّمعرّ 

ّوإنّ  ّهو، ّال ّللحكم ّأعالم ّواملانعية ّفاملعنيسلّ ّواملوجبية ّوالرتكّم ّالفعل ّاقتضاء ّ،هبا

ّ.وبالصحةّإباحةّاالنتفاع،ّوبالبطالنّحرمته

ّوالرتديدّيفّأقسامّاملحدودّالّيفّاحلد.

 الفصل الثاين: يف تقسيامته

اخلطابّإنّاقتىضّالوجودّومنعّالنقيضّفوجوب،ّوإنّملّيمنعّفندب،ّوإنّاقتىضّّاألول:

ّ ّّفبباحة.الرتكّومنعّالنقيضّفحرمة،ّوإالّفكراهة،ّوإنّخري 

ّّ.الذيّيذمّرشعًاّتاركهّقصدًاّمطلقاًّّ:ويرسمّالواجبّبأنه

ّوالواجبّبظني.ّ،ماّثبتّبقطعيالفرضّوقالتّاحلنيفة:ّّويرادفهّالفرض.

ّويسمى:ّسنةّونافلة.ّ.اّيمدحّفاعلهّوالّيذمّتاركهواملندوب:ّم

ّواحلرام:ّماّيذمّرشعًاّفاعله.

ّواملكروه:ّماّيمدحّتاركهّوالّيذمّفاعله.

ّماّالّيتعلقّبفعلهّوتركهّمدحّوالّذم.ّ:واملباح
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يّالثاين: ُّن  ّفحسنّما ّوإال ّفقبيح، ّرشعًا ّواملباحّ،عنه ّواملندوب ّغريّّ،كالواجب وفعل

ّاملكلف.

ّالعاملّبحالهّأنّيفعله،ّوماّلهّأنّيفعله.ّّ،قالوا:ّماّليسّللقادرّعليهّواملعتزلة

ّ.أوّاملدحّقالوا:ّالواقعّعىلّصفةّتوجبّالذموربامّ

ّفاحلسنّبتفسريهمّاألخريّأخص.

ّ.كجعلّالزناّسببًاّإلجيابّاجللدّعىلّالزاينّ،قيل:ّاحلكمّإماّسببّأوّمسببّالثالث:

ّ.وتسميتهاّحكاًمّبحثّلفظيريدّبالسببيةّاإلعالمّفحق،ّفبنّأّ 

احلادثّالّيؤثرّيفّالقديم،ّوألنهّمبنيّعىلّأنّللفعلّجهاتّّألنّ ريدّبهّالتأثريّفباطل،ّوإنّأّ 

ّوهوّباطل.ّ،توجبّاحلسنّوالقبح

ّ.الصحة:ّاستتباعّالغاية،ّوببزائهاّالبطالنّوالفسادّالرابع:

ّ.موافقةّاألمرّعندّاملتكلمني،ّوسقوطّالقضاءّعندّالفقهاءّ:وغايةّالعبادة

ّالّعىلّالثاين.ّ،فصالةّمنّظنّأنهّمتطهرّصحيحةّعىلّاألول

ّسمى ّحنيفة ّدونّّوأبو ّبأصله ّرشع ّوما ّباطاًل، ّاملالقيح ّكبيع ّووصفه ّبأصله ّيرشع ّمل ما

ّفاسدًا.ّوصفهّكالربا

ّّ.هوّاألداءّالكايفّلسقوطّالتعبدّبهّ:اءواإلجز

ّ.سقوطّالقضاءّ:وقيل

ّبأنّالقضاءّحينئذّملّجيبّلعدمّاملوجبّفكيفّسقط،ّوبأنكمّتعللونّسقوطّالقضاءّ د  ور 

به،ّوالعلةّغريّاملعلول،ّوإنامّيوصفّبهّوبعدمهّماّحيتملّالوجهنيّكالصالة،ّالّاملعرفةّباهللّ

ّالوديعة.ّتعاىل،ّوردّ 

ّاملعنياّاخلامس: ّوقعتّيفّوقتها ّإن  ّبأداّلعبادة ّتسبق ّوإنّ ومل ّفبعادة، ّوإال ّفأداء، ّخمتل ّء

وقعتّبعدهّووجدّفيهّسببّوجوهباّفقضاءّوجبّأداؤهّكالظهرّاملرتوكةّقصدًا،ّأوّملّجيبّ

ّوأمكنّكصومّاملسافرّواملريض،ّأوّامتنعّعقاًلّكصالةّالنائم،ّأوّرشعًاّكصومّاحلائض.
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ّفبنّ ولوّظنّاملكلفّأنهّالّيعيشّإىلّآخرّالوقتّتضيّ ّفرع: وفعلّيفّآخرهّعاشّّقّعليه،

ّّ،عندّاحلجةّعندّالقايضّأيبّبكر،ّأداءّ ّفقضاءّ  ّّخطؤه.إذّالّعربةّبالظنّالبني 

ّاحلكمّإنّثبتّعىلّخالفّالدليلّلعذرّ  ّللمضطرّوالقرصّّالسادس: فرخصة،ّكحلّامليتة

ّوالفطرّللمسافر،ّواجبًاّومندوبًاّومباحًا،ّوإالّفعزيمة.

 الفصل الثالث: يف أحكامه 

 :وفيه مسائل

ّبمعنيّاألوىل: ّيتعلق ّمعينةّ،الوجوبّقد ّأمور ّمن ّبمبهم ّيتعلق ّالكفارةّ،وقد ّ،كخصال

ّ.ينّلإلمامةونصبّأحدّاملستعدّ 

ّ،والّجيبّاإلتيانّبهّ،عىلّمعنىّأنهّالّجيوزّاإلخاللّباجلميعّ،الكلّواجبّ:وقالتّاملعتزلة

ّ.فالّخالفّيفّاملعنى

ّ.الواجبّمعنيّعندّاهللّتعاىلّدونّالناسّ:وقيل

دّ  ّيفّالكفارةّ،والتخيريّجيوزهّ،بأنّالتعينيّحييلّتركّذلكّالواحدّور  فانتفىّّ،وثبتّاتفاقًا

ّاألول.

ّّ،ّأوّيسقطّبفعلّغريه.قيل:ّحيتملّأنّاملكلفّخيتارّاملعني،ّأوّيعنيّماّخيتاره

ّوهوّخالفّالنصّواإلمجاع.ّ،بأنهّيوجبّتفاوتّاملكلفنيّفيهّ:وأجيبّعنّاألول

ّ.لوجوبّحمققّقبلّاختيارهبأنّاّ:وعنّالثاين

ّّ:وعنّالثالث ّبأنّاآليتّبأي  ّبالواجبّإمجاعًا.ّامّآت 

أتىّبالكلّمعًاّفاالمتثالّبالكلّفالكلّواجب،ّأوّبكلّواحدّفتجتمعّمؤثراتّعىلّّقيل:ّإنّ 

ّأوّبواحدّمعنيّوهوّاملطلوب.ّ،أثرّواحد،ّأوّبواحدّغريّمعنيّوملّيوجد

ّمعيناًّّ:وأيضاًّ ّفيستدعي ّواحدّ،الوجوبّمعني ّكل ّوال ّالثوابّعىلّّ،وليسّالكل وكذا

ّفبذًاّالواجبّواحدّمعني.ّ،الفعلّوالعقابّعىلّالرتك

ّاالمتثالّبكلّواحدّ:وأجيبّعنّاألول ّ.وتلكّمعرفاتّ،بأن 
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ّستدعيّعلةّمنّغريّتعيني.كاملعلولّاملعنيّيّ،بأنهّيستدعيّأحدهاّالّبعينهّ:وعنّالثاين

ّوالّجيبّفعلها.ّ،الّجيوزّتركّكلهاّ،بأنهّيستحقّثوابّوعقابّأمورّمعينةّ:وعنّاألخريين

 تذنيب:

ّاجلمع ّفيحرم ّالرتتيب ّعىل ّيتعلق ّقد ّوامليتةّ،احلكم ّاملذكى ّكالوضوءّّ،كأكل ّيباح أو

ّأوّيسنّككفارةّالصوم.ّ،والتيمم

ّ،فبماّإنّيساويّالفعلّكصومّرمضانّوهوّاملضيقّ:الوجوبّإنّتعلقّبوقتّالثانية:املسألة 

ّمنّيمنعّالتكليفّباملحالّإالّلغرضّالقضاء ّفيمنعه كوجوبّالظهرّعىلّّ،أوّينقصّعنه

الزائلّعذرهّوقدّبقيّقدرّتكبرية،ّأوّيزيدّعليهّفيقتيضّإيقاعّالفعلّيفّجزءّمنّأجزائهّلعدمّ

ّأولويةّالبعض.

ّرشطّالعزمّوإالّجلازّتركّالواجبّبالّبدل.جيوزّتركهّيفّاألولّبّ:وقالّاملتكلمون

ّ.ىّالواجبّبهبأنّالعزمّلوّصحّبدالًّلتأدّ ّ:وردّ 

ّ.وبأنهّلوّوجبّالعزمّيفّاجلزءّالثاينّلتعددّالبدلّواملبدلّواحد

ّ.خيتصّباألولّويفّاألخريّقضاءّ:ومناّمنّقال

ّ.خيتصّباألخريّويفّاألولّتعجيلّ:وقالتّاحلنفية

ّوإالّاآليتّيفّّ:وقالّالكرخي ّفعلهّواجبًا أولّالوقتّإنّبقيّعىلّصفةّالوجوبّيكونّما

ّ.نافلة

ّ.بأنهّلوّوجبّيفّأولّالوقتّملّجيزّتركهّ:احتجوا

ّاملكلفّخمريّبنيّأدائهّيفّأيّجزءّمنّأجزائه.ّ:قلنا

ّالفائتّفرع: ّالعمرّكاحلجّوقضاء ّّ،املوسعّقدّيسعه ّإنّأخ  ّملّيتوقعّفواته ّالتأخريّما رّفله

ّلكربّأوّمرض.
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ّمعينًاّ املسألة الثالثة: ّواحدًا ّأو ّاخلمس، ّكالصلوات ّواحد ّكل ّيتناول ّأن ّإما الوجوب

ّفبنّظنّكلّويسمىّفرضّّ،أوّغريّمعنيّكاجلهادّ،ويسمىّفرضّعنيّ،كالتهجد كفاية،

ّ.وإنّظنّأنهّملّيفعلّوجبّ،طائفةّأنّغريهّفعلّسقطّعنّالكل

ّيتمّإالّبهّوكانّمقدورًا.ّوجوبّاليشءّمطلقًاّيوجبّوجوبّماّال املسألة الرابعة:

ّفيهام.ّ،وقيل:ّالّ،قيل:ّيوجبّالسببّدونّالرشط

ّأنّالتكليفّباملرشوطّدونّالرشطّحمال.ّ:لنا

ّ.خيتصّبوقتّوجودّالرشطّ:قيل

ّخالفّالظاهر.ّ:قلنا

ّ.إجيابّاملقدمةّأيضًاّكذلكّ:قيل

ّفانّاللفظّملّيدفعه.ّ،الّ:قلنا

 تنبيه:

ّيتوقفّعليها ّأن ّإما ّالواجب ّللصالةّمقدمة ّكالوضوء ّرشعًا ّكامليشّّ،وجوده ّعقاًل أو

ّلسرتّّ،للحج ّمنّالركبة ّوسرتّيشء ّونيس، ّتركّواحدة ّباخلمسّإذا ّكاإلتيان ّبه ّالعلم أو

ّالفخذ.

 فروع:

ّعىلّمعنىّأنهّجيبّعليهّالكفّعنهام.ّ،لوّاشتبهتّاملنكوحةّباألجنبيةّحرمتاّاألول:

ّقالّالثاين: ّ،سيعنيّإحدامهاّهللحرمة،ّواهللّتعاىلّيعلمّأنّتغليباًّّ،إحداكامّطالقّحرمتاّ:إذا

ّاّملّيعنيّملّتتعني.مللكنّ

ّتركه.ّوإالّملّجيزّ ّ،الزائدّعىلّماّينطلقّعليهّاالسمّمنّاملسحّغريّواجبّالثالث:

فالدالّعليهّيدلّعليهاّّ،وجوبّاليشءّيستلزمّحرمةّنقيضه؛ّألُناّجزؤهّاملسألة اخلامسة:

ّ.بالتضمن

ّ.املوجبّقدّيغفلّعنّنقيضهّ:وأكثرّأصحابناقالتّاملعتزلةّ
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ّاإلجيابّبدونّاملنعّمنّنقيضهّحمال،ّوإنّسلّ ّ،الّ:قلنا ّوجوبّاملقدمة.مّفمنقوضّبفبن 

ّنّ ّاملسألة السادسة: ّّ،سخّالوجوبّبقيّاجلوازإذا ّللغزايل؛ الدالّعىلّالوجوبّّألنّ خالفًا

ّ.بارتفاعّاملنعّمنّالرتكفبنهّيرتفعّالوجوبّّ،والناسخّالّينافيهّ،يتضمنّاجلواز

ّ.قيل:ّاجلنسّيتقومّبالفصلّفريتفعّبارتفاعه

ّمّفيتقومّبفصلّعدمّاحلرج.سلّ ّقلنا:ّال،ّوإنّ 

ّالواجبّالّجيوزّتركه.ّاملسألة السابعة:

ّ ّ.وهوّواجبّ،احلرامّاملباحّتركّ ّوقالّالكعبي:ّفعل 

ّ.حيصلّبهّبلّ،الّ:قلنا

ّالفقهاء ّاحلائضّواملريضّواملسافرّ:وقال ّعىل ّالصوم ّالشهرّ؛جيب ّشهدوا وهوّّ،ألُنم

ّلقضاءّبقدره.:ّعليهمّاوأيضاًّّ.موجب

وإالّملاّوجبّقضاءّالظهرّعىلّّ،والقضاءّيتوقفّعىلّالسببّالّالوجوبّ،العذرّمانعّ:قلنا

ّمنّنامّمجيعّالوقت.

  الباب الثاين

 وبه فيام ال بد للحكم منه وهو احلاكم واملحكوم عليه

 وفيه ثالثة فصول

  احلاكميف: الفصل األول

ّ.(املصباح)ناّمنّفسادّاحلسنّوالقبحّالعقلينيّيفّكتابّملاّبيّ ّ،وهوّالرشعّدونّالعقل

ّّل:فرعان عىل التنز  

ّاملنعمّليسّبواجبّعقالًّّاألول: ّالّتعذيبّقبلّالرشعّ،شكر ّتعاىلإذ ّلقوله ّكناّ﴿ّ:، وما

ّ﴾معذبنيّحتىّنبعثّرسوالًّ ّوألنه ّاملشكور؛ ّلفائدة ّمنزهّ،لوّوجبّلوجبّإما أوّّ،وهو

ّ.أوّيفّاآلخرةّوالّاستقاللّللعقلّهباّ،وأنهّمشقةّبالّحظّ،للشاكرّيفّالدنيا

ّ.يدفعّظنّرضرّاآلجلّ:قيل
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وكاالستهزاءّحلقارةّالدنياّبالقياسّإىلّكربيائه؛ّّ،ألنهّترصفّيفّملكّالغريّ؛قدّيتضمنهّ:قلنا

ّ.وألنهّربامّالّيقعّالئقاًّ

ّ.ينتقضّبالوجوبّالرشعيّ:قيل

ّإجيابّالرشعّالّيستدعيّفائدة.ّ:قلنا

ّ:األفعالّاالختيارية:ّقبلّالبعثةّالفرع الثاين:

ّ.عندّالبرصيةّوبعضّالفقهاءّ:مباحة

ّ.عندّالبغداديةّوبعضّاإلماميةّوابنّأيبّهريرةّ:حمرمة

ّألنّ بعدمّالعلم؛ّّ:واألوىلّأنّيفرسّ،بعدمّاحلكمّ:وفرسهّاإلمامّ،وتوقفّالشيخّوالصرييف

ّلتجويزهّالتكليفّباملحال.ّ؛البعثةّىلوالّيتوقفّتعلقهّعّ،احلكمّقديمّعنده

ّاألولون ّاملالكّ:احتج ّومرضة ّاملفسدة ّأمارة ّعن ّخال ّانتفاع كاالستظاللّّ،فتباحّ،بأنه

ّ.واالقتباسّمنّنارهّ،بجدارّالغري

ّ،وليسّلإلرضارّاتفاقاًّّ،واستغنائهّ،المتناعّالعبثّ،املآكلّاللذيذةّخلقتّلغرضناّ:وأيضاًّ

والّحيصلّإالّّ،التلذذّأوّاالغتذاءّأوّاالجتنابّمعّامليلّأوّاالستداللّ:وهوّإماّ،فهوّللنفع

ّبالتناول.

ّ.والدورانّضعيفّ،األوصافّ،ّوعليةبمنعّاألصلّ:وأجيبّعنّاألول

ّمّفاحلرصّممنوع.وإنّسلّ ّ،أنّأفعالهّالّتعللّبالغرضّ:وعنّالثاين

ّ.كامّيفّالشاهدّ،ترصفّبغريّإذنّاملالكّفيحرمّ:آلخرونوقالّا

دّ  ّبأنّالشاهدّيترضرّبهّدونّالغائب.ّ:ور 

 تنبيه:

ّعدمّاملنعّأعمّمنّاإلذن.ّألنّ ّ؛عدمّاحلرمةّالّيوجبّاإلباحة
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ّالفصل الثاين: يف املحكوم عليه

 :وفيه مسائل

بحكمّالرسولّصىلّاهللّعليهّكامّأناّمأمورونّّ،أنّاملعدومّجيوزّاحلكمّعليهّاملسألة األوىل:

ّسلم.و

ّقيل:ّالرسولّقدّأخربّأنّمنّسيولدّفبنّاهللّتعاىلّسيأمره.

ّنّفالنًاّإذاّوجدّفهوّمأمورّبكذا.أمرّاهللّيفّاألزلّمعناه:ّأّ:قلنا

ّبخالفّأمرّالرسولّعليهّالسالم.ّ،األمرّيفّاألزلّوالّسامعّوالّمأمورّعبثّ:قيل

ومعّهذاّفالّسفهّيفّأنّيكونّيفّالنفسّطلبّالتعلمّمنّابنّّ،مبنيّعىلّالقبحّالعقيلّ:قلنا

ّسيولد.

فبنّاإلتيانّبالفعلّامتثاالًّّ،نّأحالّتكليفّاملحالزّتكليفّالغافلّمّ الّجيوّ ّاملسألة الثانية:

ّ(.إنامّاألعاملّبالنيات،ّلقولهّعليهّالسالمّ)والّيكفيّجمردّالفعلّ،يعتمدّالعلم

ّّ.بوجوبّاملعرفةّ:ونوقض

ّبأنهّمستثنى.ّ:جيبوأّ 

ّلزوالّالقدرة.ّ،اإلكراهّامللجئّيمنعّالتكليفّاملسألة الثالثة:

ّ.التكليفّيتوجهّعندّاملبارشةّاملسألة الرابعة:

ّ.وقالتّاملعتزلة:ّبلّقبلها

ّ.أنّالقدرةّحينئذّ:لنا

ّ.التكليفّيفّاحلالّباإليقاعّيفّثاينّاحلالّ:ليق

ّإنّ ّ:قلنا ّوإنّ ّاإليقاع ّاحلال، ّيف ّفمحال ّالفعل ّنفس ّإليهّّكان ّالكالم ّفيعود ّغريه كان

ّ.ويتسلسل

ّ.عندّاملبارشةّواجبّالصدورّ:قالوا

ّحالّالقدرةّوالداعيةّكذلك.ّ:قلنا
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 الفصل الثالث يف املحكوم به 

 :وفيه مسائل

ّ.حكمهّالّيستدعيّغرضاًّّألنّ ّ؛التكليفّباملحالّجائزّاألوىل:

ّفالّيطلب.:ّالّيتصورّوجودهّقيل

ّ.إنّملّيتصورّامتنعّاحلكمّباستحالتهّ:قلنا

ّلذاته ّباملمتنع ّواقع ّاحلقائقّ،غري ّوقلب ّالقديم ّلالستقراءكبعدام ّتعاىل، ّولقوله ،ّ الّ﴿:

ّ.﴾يكلفّاهللّنفسًاّإالّوسعها

ّ.فهوّمجعّبنيّالنقيضنيّ،ومنهّأنهّالّيؤمنّ،أمرّأباّهلبّباإليامنّبامّأنزلّ:قيل

ّالّنسلمّأنهّأمرّبهّبعدّماّأنزلّأنهّالّيؤمن.ّ:قلنا

ّّ.فرّمكلفّبالفروعالكاّاملسألة الثانية:

ّ.قّقومّبنيّاألمرّوالنهي،ّوفرّ خالفًاّللمعتزلة

ّ.والكفرّغريّمانعّإلمكانّإزالتهّ،أنّاآلياتّاآلمرةّبالعبادةّتتناوهلمّ:لنا

ّعىلّتركّالفروعّكثرية ّاآلياتّاملوعدة ّوأيضًا: ّمثل: للمرشكنيّالذينّالّيؤتونّّوويل﴿،

ّ.﴾الزكاة

ّ،ّفيكونونّمكلفنيّباألمرّقياسًا.لوجوبّحدّالزناّعليهمّ،اّبالنواهيلفوأُنمّكّ ّ:وأيضاًّ

ّ.االنتهاءّأبدًاّممكنّدونّاالمتثالّ:قيل

ّ.وفيهّنظرّ،فاستوياّ،بأنّجمردّالفعلّوالرتكّالّيكفيّ:وأجيب

ّ:ّالّيصحّمعّالكفرّوالّقضاءّبعده.قيل

ّفائدةّتضعيفّالعذاب.الّ:قلنا

ّبقيّمتعلقّاملسألة الثالثة: ّإن ّألنه ّيوجبّاإلجزاء؛ ّاألمر ّبتحصيلّامتثال ّأمرًا ّفيكون ّبه ًا

ّ،ّأوّبغريهّفالّيمتثلّبالكلية.ّاحلاصل

ّ.الّيوجبهّكامّالّيوجبّالنهيّالفسادّ:قالّأبوّهاشم
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ّثمّالفرق.ّ،طلبّاجلامعّ:واجلواب

 الكتاب األول: يف الكتاب

وعامّّ،أمرّوُنيّ:ومعرفةّأقسامها،ّوهوّينقسمّإىلّ،معرفةّاللغةّ:واالستداللّبهّيتوقفّعىل

ّوبيانّذلكّيفّأبواب.ّ،وناسخّومنسوخّ،وجمملّومبنيّ،وخاص

 الباب األول: يف اللغات 

 وفيه فصول

 الفصل األول: يف الوضع

ّوالتعارف ّالتعاون ّإىل ّاحلاجة ّمست ّواملثالّ،ملا ّاإلشارة ّمن ّأفيد ّاللفظ لعمومهّّ،وكان

اءّاملعاينّالذهنيةّلدورانهّاحلروفّكيفياتّتعرضّللنفسّالرضوريّوضعّببزّألنّ وأيرس؛ّ

ّ.وإالّفيدور،ّدونّاملعاينّاملفردةّّ،ّ،ّليفيدّالنسبّواملركباتمعها

ّ.وملّيثبتّتعينيّالواضع

ّ.هووقفّعبادهّعليّ،تعاىلّوضعهّوالشيخّزعمّأنّاهلل

ّتعاىل ّلقوله ّكلها﴿: ّاألسامء ّآدم ّ﴾وعلم ّسلطان﴿، ّمن ّهبا ّاهلل ّأنزل ّ﴾ما واختالفّ﴿،

ّ.﴾ألسنتكم

ّ.ويتسلسلّ،وألُناّلوّكانتّاصطالحيةّالحتيجّيفّتعريفهاّإىلّاصطالحّآخر

ّ.فريتفعّاألمانّعنّالرشعّ،وجلازّالتغيري

ّ.أوّماّسبقّوضعها،ّوالذمّلالعتقادّ،بأنّاألسامءّسامتّاألشياءّوخصائصهاّ:وأجيب

ّ.والتوقيفّيعارضهّاإلقدارّوالتعليمّبالرتديدّوالقرائنّكامّلألطفال

ّ.والتغيريّلوّوقعّالشتهر

ّبالوحيّفتتقدمّالبعثةّ،وإالّفالتوقيفّ،الكلّمصطلحّ:وقالّأبوّهاشم وهيّمتأخرةّّ،إما

ّ،أوّبخلقّعلمّرضوريّيفّعاقلّ،﴾وماّأرسلناّمنّرسولّإالّبلسانّقومه﴿:ّلقولهّتعاىل

ّوهوّبعيد.ّ،أوّيفّغريهّ،فالّيكونّمكلفاًّّ،فهّتعاىلّرضورةفيعرّ 
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ّ.مّملّيكنّمكلفًاّباملعرفةّفقطبأنهّأهلمّالعاقلّبأنّواضعًاّماّوضعها،ّوإنّسلّ ّ:وأجيب

ّ.والباقيّمصطلحّ،ماّوقعّبهّالتنبيهّإىلّاالصطالحّتوقيفيّ:وقالّاألستاذ

ّ.واستنباطّالعقلّمنّالنقلّ،أوّاآلحادّ،قلّاملتواترالنّ:وطريقّمعرفتها

ّنقلّأنّاجلمعّاملعرفّباأللفّوالالمّيدخلهّاالستثناء ّتناولّّ،كامّإذا وأنهّإخراجّبعضّما

ّالّجيدي.فوأماّالعقلّالرصفّّ،فيحكمّبعمومهّ،اللفظ

 الفصل الثاين: يف تقسيم األلفاظ

ّ.وعىلّالزمهّالذهنيّالتزامّ،وعىلّجزئهّتضمنّ،داللةّاللفظّعىلّمتامّمسامهّمطابقة

ّ.وإالّفمفردّ،إنّدلّجزؤهّعىلّجزءّاملعنىّفمركبّ:واللفظ

أوّيستقلّوهوّالفعلّإنّدلّهبيئتهّعىلّأحدّّ،إماّأنّالّيستقلّبمعناهّوهوّاحلرفّ:واملفرد

ّ.وإالّفاسمّ،األزمنةّالثالثة

فاوت،ّوجنسّإنّدلّعىلّذاتّغريّإنّاشرتكّمعناه،ّمتواطئّإنّاستوى،ّومشككّإنّتّكيلّي

ّمّ ،ّوعلّ ،ّوجزئيّإنّملّيشرتكومشتقّإنّدلّعىلّذيّصفةّمعينةّكالفارسّ،معينةّكالفرس

ّومضمرّإنّملّيستقل.ّ،إنّاستقل

ّواملعنىّتقسيم آخر: ّاملنفردّ:اللفظ ّوهو ّيتحدا ّأن ّتفاصلتّّ،إما ّاملتباينة ّوهي ّيتكثرا أو

ّوالبياض ّكالسواد ّيتكّ،معانيها ّأو ّوالفصيح، ّوالناطق ّتواصلتّكالسيفّوالصارم ثرّأو

وإالّفبنّنقلّّ،فبنّوضعّللكلّفمشرتكّ،أوّبالعكسّ،وهيّاملرتادفةّاللفظّويتحدّاملعنى

ّمنقوالًّ ّإىلّاألول ّيفّالثاينّسميّبالنسبة ّواشتهر ّلعالقة ّإليه، ّوإىلّالثاينّمنقوالً وإالّّعنه

ّ.فحقيقةّوجماز

ّ.نصوصّ:ةّاملعنىولّاملتحدوالثالثةّاأل ّ

ّالباقية ّّ:وأما ّجممل  ّالداللة ّّ،فاملتساوي ّظاهرّ ّوالراجح  ّواملرجوح  ،ّّ ّواملشرتكّ مؤول  بنيّّ،

ّ ّ.،ّوبنيّاملجملّواملؤولّاملتشابهّ املحكمّ ّوالظاهرّ ّالنص 
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ّمعنىّتقسيم آخر: ّلفظّّ،مدلولّاللفظّإما ّأو ّمهملّ،أوّمركبمفرد ّ:نحوّ،مستعملّأو

ّاحلروفّواخلربّواهلذيان.ةّوأسامءّالفرسّوالكلم

ّلإلفهام ّمعّّ،واملركبّصيغ ّوللتحصيل ّاستفهام، ّفالطلبّللامهية ّبالذاتّطلبًا ّأفاد فبن

ّ.ومعّالتسفلّسؤالّ،ومعّالتساويّالتامسّ،االستعالءّأمر

ويندرجّفيهّالرتجيّوالتمنيّوالقسمّّ،وإالّفمحتملّالتصديقّوالتكذيبّخرب،ّوغريهّتنبيه

ّوالنداء.

 الثالث: يف االشتقاقالفصل 

ّ.آخرّملوافقتهّلهّيفّحروفهّاألصليةّومناسبتهّلهّيفّاملعنىّإىلّلفظّ ّلفظّ ّوهوّردّ 

أوّّ،أوّزيادةّأحدمهاّونقصانهّ،حرفّأوّحركةّأوّكليهامّ،بزيادةّأوّنقصانّ،والّبدّمنّتغيري

ّ.أوّبزيادهتامّونقصاُنامّ،أوّنقصانهّبزيادةّاآلخرّونقصانهّ،أوّبزيادتهّ،نقصانّاآلخر

ّّ،كاذبّ:نحو ّّ،ضارب،ّوونرص   ّّ،فوخ  ّ،ومسلامتّ،ىلعىلّمذهبّالكوفينيّوغّ ّ،بورض 

ّّ،دوعّ ّ،وخافّ،وارضبّ،ونبتّ،وعادّ ّ،روحذّ  ّ.وارمّ ّ،وكال 

 وأحكامه يف مسائل:

ّ.رشطّاملشتقّصدقّأصلهّاألوىل:

ّالهاّفيناّبه.وعلّ ّ،بعامليةّاهللّتعاىلّدونّعلمهّ:،ّفبُنامّقاالخالفًاّأليبّعيلّوابنه

ّأنّاألصلّجزؤهّفالّيوجدّدونه.ّ:لنا

ّ.رشطّكونهّحقيقةّدوامّأصلهّالثانية:

ّ.فالّيصدقّإجيابهّ،ألنهّيصدقّنفيهّعندّزوالهّ؛خالفًاّالبنّسيناّوأيبّهاشم

ّ.مطلقتانّفالّتتناقضانّ:قيل

ّرفعّأحدمهاّباآلخر.أهلّالعرفّيّألنّ ّ،مؤقتتانّباحلالّ:قلنا

ّوعورضّبوجوه:

ّ.وهوّأعمّمنّاملايضّ،األول:ّأنّالضاربّمنّلهّالرضب
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دّ  ّوهوّجمازّاتفاقًا.ّ،بأنهّأعمّيفّاملستقبلّأيضاًّّ:ور 

ّ.الثاين:ّأنّالنحاةّمنعواّعملّالنعتّاملايض

ّبأُنمّأعملواّاملستقبل.ّ:ونوقض

ّ.الثالث:ّأنهّلوّرشطّملّيكنّاملتكلمّونحوهّحقيقة

ّبأنهّملاّتعذرّاستعاملّأجزائهّاكتفىّبآخرّجزء.ّ:جيبوأ

ّ.الرابع:ّأنّاملؤمنّيطلقّحالةّاخللوّعنّمفهومه

ّبأنهّجماز،ّوإالّألطلقّالكافرّعىلّأكابرّالصحابةّحقيقة.ّ:وأجيب

ّ.اسمّالفاعلّالّيشتقّليشءّوالفعلّلغريه؛ّلالستقراءّالثالثة:

ّ.واخللقّهوّاملخلوقّ،كامّأنهّاخلالقّ،اجلسمقالتّاملعتزلة:ّاهللّمتكلمّبكالمّخيلقهّيفّ

ّ.اخللقّهوّالتأثريّ:قلنا

مّإنّّ:قالوا ّوتسلسل.ّ،مّالعاملّوإالّالفتقرّإىلّخلقّآخرقدّ قد 

ّفلمّحيتجّإىلّتأثريّآخر.ّ،هوّنسبةّ:قلنا

 الفصل الرابع: يف الرتادف

ّكاإلنسانّوالبرش.،ّوهوّتوايلّاأللفاظّاملفردةّالدالةّعىلّيشءّواحدّباعتبارّواحد

ّوالتابعّالّيفيد.ّ،والتأكيدّيقويّاألول

 وأحكامه يف مسائل:

ّواضعنيّيفّاألوىل: ّمن ّإما ّاملرتادفان ّجمالّّ،والتبساّسببه: ّيف ّالوسائل ّلتكثري ّواحد أو

ّالبديع.

ّّ،ألنهّتعريفّاملعرفّ؛أنهّخالفّاألصلّالثانية: ّإىلّحفظّالكل.ّوحموج 

ّإذّالرتكيبّيتعلقّباملعنىّدونّاللفظ.ّ،اللفظّيقومّبدلّمرادفهّمنّلغتهّالثالثة:
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:ّمثلّقولهّعليهّالسالمّ،فبماّأنّيكونّبنفسهّ،التوكيدّتقويةّمدلولّماّذكرّبلفظّثانّ ّالرابعة:

ّثالثًا(ّ)واهللّألغزونّ  ّأوّبغريهّللمفردقريشًا وكالّوكلتاّوكلّوأمجعنيّّ،كالنفسّوالعنيّ،،

ّ.جملةّكبنّ وأخواته،ّولل

ّوجوازهّرضوري،ّووقوعهّيفّاللغاتّمعلوم.

 الفصل اخلامس: يف االشرتاك.

 :وفيه مسائل

ّيفّإثباته:ّأوجبهّقومّلوجهني:ّاألوىل:

ّ.عّلزمّاالشرتاكفبذاّوزّ ّ،األول:ّأنّاملعاينّغريّمتناهيةّواأللفاظّمتناهية

دّ  ّبعدّتسليمّاملقدمتنيّبأنّاملقصودّبالوضعّمتناه.ّور 

ّ.وجودّاليشءّعينهوّ،والثاين:ّأنّالوجودّيطلقّعىلّالواجبّواملمكن

دّ  ّ.مّفوقوعهّالّيقتيضّوجوبهبأنّالوجودّزائدّمشرتك،ّوإنّسلّ ّور 

ّ.ألنهّالّيفهمّالغرضّفيكونّمفسدةّ؛وأحالهّآخرون

ّبأسامءّاألجناس.ّ:ونوقض

حيثّجعلّالترصيحّّ،منّواضعني،ّأوّواحدّلغرضّاإليامإمكانه؛ّجلوازّأنّيقعّّ:واملختار

ّسببًاّللمفسدة.

ّللرتددّيفّاملرادّمنّالقرءّونحوه ّ،﴾ثالثةّقروء﴿ّووقعّيفّالقرآنّالعظيمّمثل:ّ،ووقوعه:

ّ.﴾والليلّإذاّعسعس﴿

والمتنعّاالستداللّبالنصوص،ّوألنهّّ،أنهّخالفّاألصلّوإالّملّيفهمّماّملّيستفرسّالثانية:

ّ:ويتضمنّمفسدةّ،أقلّباالستقراء

ّ،أوّفهمّغريّمرادهّوحكىّلغريهّ،استنكفّوأوهابّاستفسارهّّ،ألنهّربامّملّيفهمّ:السامع

ّ.فيؤديّإىلّجهلّعظيم
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ّإىلّالعبثّ:والالفظ ّقدّحيوجه ّأيضاًّألنه ّيؤديّإىلّاإلرضار ّأو ّفيضيعّ، ّفهمه ّيعتمد ّأو ،

ّغرضهّفيكونّمرجوحًا.

ّأّالثالثة: ّكالقرءّللطهرّواحليض، ّأنّيتباينا ّاملشرتكّإما فيكونّأحدمهاّّ،وّيتواصالمفهوما

ّأوّالزمهّكالشمسّللكوكبّوضوئه.ّ،كاإلمكانّللعامّواخلاصّ،جزءّاآلخر

جوزّالشافعيّرمحهّاهللّوالقاضيانّوأبوّعيلّإعاملّاملشرتكّيفّمجيعّمفهوماتهّالغريّّالرابعة:

ّوالبرصيّواإلمام.ّ،ّومنعهّأبوّهاشمّوالكرخياملتضادة

ومنّّ،وهيّمنّاهللّمغفرةّ،﴾اهللّومالئكتهّيصلونّعىلّالنبيإنّ﴿ّالوقوعّيفّقولهّتعاىل:ّ:لنا

ّ.غريهّاستغفار

ّ:ّالضمريّمتعددّفيتعددّالفعل.قيل

ّ.وهوّاملدعيّ،معنىّالّلفظاًّّ:قلنا

ّ.اآلية(أملّترّأنّاهللّيسجدّلهّمنّيفّالسموات)ّويفّقولهّتعاىل:

ّ.حرفّالعطفّبمثابةّالعاملّ:قيل

ّ.مّفبمثابتهّبعينهإنّسلّ ّ:قلنا

ّ.فاإلعاملّيفّالبعضّ،حيتملّوضعهّللمجموعّأيضاًّّ:قيل

ّوهوّباطل.ّ،فيكونّاملجموعّمستندًاّإىلّكلّواحدّ:قلنا

ّ.بأنهّإنّملّيضعّالواضعّللمجموعّملّجيزّاستعاملهّفيهّ:احتجّاملانع

ّضعّلكلّواحدّلالستعاملّيفّاجلميع؟ملّالّيكفيّالوّ:قلنا

ّالفرقّضعيف.وّ،ومنّاملانعنيّمنّجوزّيفّاجلمعّوالسلب

ّقلّعنّالشافعيّوالقايضّالوجوبّحيثّالّقرينةّاحتياطًا.ونّ 

ّّاخلامسة: ّ،املشرتكّإنّجتردّعنّالقرينةّفمجمل،ّوإنّاقرتنّبهّماّيوجبّاعتبارّواحدّتعني 

أوّإلغاءّالبعضّفينحرصّّ،وعندّاملانعّجمملّ،أوّأكثرّفكذاّعندّمنّجيوزّاإلعاملّيفّمعنيني

ّ.أوّالكلّفيحملّعىلّاملجازّ،يفّالباقي
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ّ.فبنّتعارضتّمحلّعىلّالراجحّهوّأوّأصله

 أوّترجحّأحدمهاّوأصلّاآلخرّفمجمل.ّ،وإنّتساويا

 

 الفصل السادس: يف احلقيقة واملجاز

ّّ.أوّاملثبتّ،فعيلةّمنّاحلقّبمعنىّالثابتّ:احلقيقة

ثمّإىلّاللفظّاملستعملّفيامّوضعّلهّيفّاصطالحّّ،ثمّإىلّالقولّاملطابقّ،قلّإىلّالعقدّاملطابقنّ 

ّّ.التخاطب

ّوالتاءّلنقلّاللفظّمنّالوصفيةّإىلّاالسمية.

ّ.أوّاملكانّ،وهوّاملصدرّ،بمعنىّالعبورّ،فعلّمنّاجلوازمّ ّ:واملجاز

ّيناسبّاملصطلح.ّ،ثمّإىلّاللفظّاملستعملّيفّمعنىّغريّموضوعّلهّ،قلّإىلّالفاعلنّ 

 وفيه مسائل:

ّالعرفيةّالعامةّ،احلقيقةّاللغويةّموجودةّاألوىل: اصةّكالقلبّواخلّ،كالدابةّونحوهاّ،وكذا

ّوالنقضّواجلمعّوالفرق.

ّ.كالصالةّوالزكاةّواحلجّ،واختلفّيفّالرشعية

ّ.فمنعّالقايضّمطلقًا،ّوأثبتّاملعتزلةّمطلقاًّ

ّجمازاتّلغويةّاشتهرتّ:واحلق فالّيكونّّ،الّموضوعاتّمبتدأة،ّوإالّملّتكنّعربيةّ،أُنا

ّونحوه.ّ،﴾وكذلكّأنزلناهّقرآنًاّعربياًّ﴿،ّلقولهّتعاىل:ّوهوّباطلّ،ًالقرآنّعربيا

ّاحلالفّعىلّأنّالّيقرأّالقرآنّحينثّبقراءةّالبعضّ،املرادّبعضهّ:قيل ّ.فبن 

ّ.معارضّبامّيقالّإنهّبعضهّ:قلنا

ّلفاظّعربية.كقصيدةّفارسيةّفيهاّأّ،تلكّكلامتّقالئلّفالّخترجهّعنّكونهّعربياًّّ:قيل

ّ.خترجهّوإالّملاّصحّاالستثناءّ:قلنا

ّ.يفّعربيتهاّاستعامهلاّيفّلغتهمّكفىّ:قيل
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ّ.ختصيصّاأللفاظّباللغاتّبحسبّالداللةّ:قلنا

ّ.منقوضّباملشكاةّوالقسطاسّواإلستربقّوالسجيلّ:قيل

ّ.وضعّالعربّفيهاّوافقّلغةّأخرىّ:قلنا

ّ.بأنّالشارعّاخرتعّمعاينّفالّبدّهلاّمنّألفاظّ:وعورض

ّالتصديقّ:قلنا ّهو ّاللغة ّيف ّاإليامن ّوبأن ّالتجوز، ّالواجبّ،كفى ّفعل ّالرشع ألنهّّ؛ويف

،ّ﴾منهومنّيبتغّغريّاإلسالمّدينًاّفلنّيقبلّ﴿لقولهّتعاىل:ّّ،ملّيقبلّمنّمبتغيهاإلسالمّوإالّ

فأخرجناّمنّكانّفيهاّمنّاملؤمننيّفامّ﴿اىل:ّوقدّقالّتعّ،ملسلمّمنّاملؤمنوملّجيزّاستثناءّا

إنّالدينّعندّاهللّ﴿واإلسالمّهوّالدينّلقولهّتعاىل:ّ،ّ﴾وجدناّفيهاّغريّبيتّمنّاملسلمني

ّ.﴾وذلكّدينّالقيمة﴿لدينّفعلّالواجباتّلقولهّتعاىل:ّ،ّوا﴾اإلسالم

ّاإليامنّ  ّّقلنا: ّتصديق  ّوالدينّ،خاصّيفّالرشع ّغريّاإلسالم ّوالعملّّ،وهو ّاالنقياد فبُنام

ّ)الظاهر ّقالّتعاىل: ّوهلذا ّأسلمنا، ّولكنّقولوا ّتؤمنوا ّلصدقّ(قلّمل ّاالستثناء ّوإنامّجاز ،

ّبسببّأنّالتصديقّرشطّصحةّاإلسالم.ّ،املؤمنّعىلّاملسلم

 فروع:

ّاألصل ّخالف ّالنقل ّاألولّ،األول: ّبقاء ّاألصل ّونسخهّّ؛إذ ّاألول ّيتوقفّعىل وألنه

ّمرجوحًا.ّفيكونّ،ووضعّثانّ 

ّكاحلج ّاملتواطئة ّموجودة: ّالرشعية ّاألسامء ّكالصالةّ،الثاين: ّعىلّ،واملشرتكة ّالصادقة

ّوصالةّاملصلوبّواجلنازة.ّاألركان

ّ.كاملؤمنّوالفاسقّ،سمواّأسامءّالذواتّدينيةّ:واملعتزلة

ّّ.واحلروفّملّتوجد

ّوالفعلّيوجدّبالتبع.

ّ ّكبعت  ّالعقود ّصيغ ّيقبلّّ،إنشاءّ ّالثالث: ّمل ّحاالً ّأو ّماضيًا ّوكانت ّأخبارًا ّكانت ّلو إذ

ّ.وإالّملّيقعّ،التعليق
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ّتعتربّ:وأيضاًّ ّكذبتّمل ّهباّ،إن ّإما ّصدقتّفصدقها ّبغريهاّ،فيدورّ،وإن ّباطلّّ،أو وهو

ّ.إمجاعاًّ

ّ.كامّلوّنوىّاإلخبارّ،ملّيقعّ،طلقتكّ:وأيضًا:ّلوّقالّللرجعية

ّمثل:ّ،أوّيفّاملركبّ،سدّللشجاعاألّ:مثلّ،املجازّإماّيفّاملفردّالثانية:

ّالعشىّالغداةّومرّ ّ..ّكرّ أشابّالصغريّوأفنىّالكبريّ.

ّ.بطلعتكّ:ّأحياينّاكتحايلأوّفيهامّمثل

ّومنعهّأبوّداودّيفّالقرآنّواحلديث.

ّ.﴾جدارًاّيريدّأنّينقض﴿:ّقولهّتعاىل:ّلنا

ّ.فيهّإلباسّ:قال

ّ.الّإلباسّمعّالقرينةّ:قلنا

ّتعاىلّإنهّمتجوز.:ّالّيقالّهللّقال

ّأوّإليامهّاالتساعّفيامّالّينبغي.ّ،لعدمّاإلذنّ:قلنا

ّ:نحوّ،رشطّاملجازّالعالقةّاملعتربّنوعهاّالثالثة:

ّّ.سالّالواديّ:مثلّالقابلية،ّ:السببية

ّّ.كتسميةّاليدّقدرةّ:والصورية

ّّ.مثلّنزلّالسحابّ:والفاعلية

ّّ:ّكتسميةّالعنبّمخرًا.والغائية

ّكتسميةّاملرضّاملهلكّباملوت.ّ:واملسببية

ّ.لداللتهاّعىلّالتعينيّ،ألوىلّأوىلوا

ّومعلولةّيفّاخلارج.ّ،ألُناّعلةّيفّالذهنّ؛والهاّالغائيةوأّ 

ّ.وتسمىّاالستعارةّ،كاألسدّللشجاع،ّواملنقوشّ:واملشاهبة

ّ.﴾وجزاءّسيئةّسيئةّمثلها﴿:ّمثلّواملضادة
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ّ.كالقرآنّلبعضهّ:والكلية

ّ.كاألسودّللزنجيّ:واجلزئية

ّ.واألولّأقوىّلالستلزام

ّ.نكاملسكرّللخمرّيفّالدّ ّ:واالستعداد

ّد.كالعبّ:وتسميةّاليشءّباعتبارّماّكانّعليه

ّ.كالراويةّللقربةّ:واملجاورة

ّ.﴾واسألّالقرية﴿،ّ﴾ليسّكمثلهّيشء﴿:ّمثلّوالزيادةّوالنقصان

ّوالتعلق:ّكاخللقّللمخلوق.

ّاحلرفّالرابعة: ّيف ّيكون ّبالذاتّال ّاإلفادةّ،املجاز ّاملشتقّ،لعدم ّيتبعانّّ،والفعل ألُنام

ّمّألنهّملّينقلّلعالقة.لّ والعّ ّ،األصول

ّ.املجازّخالفّاألصلّاخلامسة:

ّّ.وإلخاللهّبالفهمّ،والنقلّ،واملناسبةّ،الوضعّاألولّ:الحتياجهّإىل

واملجازّعندّأيبّيوسفّريضّّ،احلقيقةّعندّأيبّحنيفةّ:وىلواأل ّّ،فبنّغلبّكالطالقّتساويا

ّاهللّعنهام.

لثقلّلفظّاحلقيقةّكاخلنفقيق،ّأوّحلقارةّمعناهّكقضاءّاحلاجة،ّأوّّ:يعدلّإىلّاملجازّالسادسة:

ّةّبيانّكاألسد.ظمةّيفّمعناهّكاملجلس،ّأوّزيادلبالغةّلفظّاملجاز،ّأوّلع

عالم،ّوقدّيكونّواأل ّّ،كامّيفّالوضعّاألولّ،اًّاللفظّقدّالّيكونّحقيقةّوالّجمازّالسابعة:

ّباالصطالحنيّكالدابة.ّاًّحقيقةّوجماز

ّرىّعنّالقرينة.والعّ ّ،سبقّالفهمّ:عالمةّاحلقيقةّالثامنة:

كالدابةّّ،،ّواإلعاملّيفّاملنيس(وأسألّالقرية،ّمثل:ّ)اإلطالقّعىلّاملستحيلّ:وعالمةّاملجاز

ّللحامر.
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 خيل بالفهمالفصل السابع: يف تعارض ما 

ّوذلكّعىلّعرشةّأوجه:ّ،وهوّاالشرتاكّوالنقلّواملجازّواإلضامرّوالتخصيص

ّ.كالزكاةّ،إلفرادهّيفّاحلالتنيّ؛األول:ّالنقلّأوىلّمنّاالشرتاك

ّكالنكاح.ّ،وإعاملّاللفظّمعّالقرينةّودوُناّ،لكثرتهّ؛الثاين:ّاملجازّخريّمنه

ّاإلضامرّخريّمنه ّيفّصورةّألنّ ّ؛الثالث: ّإىلّالقرينة ّيفّوّ،احتياجه احتياجّاالشرتاكّإليها

ّ.﴾واسألّالقرية﴿:ّمثلّ،صورتني

ّ(،والّتنكحواّماّنكحّآباؤكم)ّكامّسيأيتّمثل:ّ،ألنهّخريّمنّاملجازّ؛الرابع:ّالتخصيصّخري

ّوخصّعنهّالفاسد.ّ،أوّخمتصّبالعقدّ،فبنهّمشرتك

ّكالصالة.ّ،نسخّاألوللعدمّاستلزامهّّ؛اخلامس:ّاملجازّخريّمنّالنقل

ّمنه ّخري ّاإلضامر ّاملجازّ؛السادس: ّمثل ّتعاىلّ،ألنه ّ)كقوله ّالربا: ّاألخذّّ(،وحرم فبن

ّوالرباّنقلّإىلّالعقد.ّ،مضمر

ّّ،فبنهّاملبادلةّمطلقاًّّ،﴾وأحلّاهللّالبيع﴿:ّمثلّ،ملاّتقدمّ؛السابع:ّالتخصيصّأوىل ّنهمّوخص 

ّأوّنقلّإىلّاملستجمعّلرشائطّالصحة.ّالفاسد،

ّهذاّابني.ّ:مثلّ،الستوائهامّيفّالقرينةّ؛الثامن:ّاإلضامرّمثلّاملجاز

ّالتخصيصّخريّمنّاملجاز ّربامّالّيتعنيّألنّ ّ؛التاسع: ّمثلّ،الباقيّمتعنيّواملجاز والّ﴿:

ّّ،فبنّاملرادّالتلفظّ،﴾تأكلواّمماّملّيذكرّاسمّاهللّعليه ّ.النسيانّأوّالذبحّوخص 

ّ(.ولكمّيفّالقصاصّحياة)مثل:ّّ،ملاّمرّ ّ؛اإلضامرمنّّالعارش:ّالتخصيصّخري

ّيبطل.االّتنبيه: ّال ّألنه ّالنسخ؛ ّمن ّبنيّعّ ّشرتاكّخري ّبنيّعلمّلّ واالشرتاك ّمنه منيّخري

ّوخريّمنهّبنيّمعنيني.ّ،ومعنى
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 يف تفسري حروف حيتاج إليها : الفصل الثامن

 :وفيه مسائل

ّاملطلقّ(الواو)ّاألوىل: ّالنحاةّ،للجمع ّتستعملّحيثّيمتنعّالرتتيبّمثلّ،ببمجاع ّ:وألُنا

ّ.وألُناّكاجلمعّوالتثنيةّومهاّالّيوجبانّالرتتيبّ،وجاءّزيدّوعمروّقبلهّ،تقاتلّزيدّوعمرو

ّ(.ومنّعىصّاهللّتعاىلّورسوله:ّ)ملقناًّّ(ومنّعصامها)أنكرّعليهّالصالةّوالسالمّّ:قيل

ّ.فرادّبالذكرّأشدّتعظيامًّاإلّألنّ ذلكّّ:قلنا

ّّ:قيل ّلوّقالّ،طلقتّواحدةّ،أنتّطالقّوطالقّ:قالّلغريّاملمسوسةلو أنتّّ:بخالفّما

ّ.طالقّطلقتني

ّتفسريّلطالق.ّ(طلقتني)وقولهّّ،اإلنشاءاتّمرتتبةّبرتتيبّاللفظّ:قلنا

ّملّيكنّفعاًل،ّوقولهّ،إمجاعاًّّ،للتعقيبّ(الفاء)ّالثانية: ّربطّهباّاجلزاءّإذا الّتفرتواّ﴿:ّوهلذا

ّجماز.ّ﴾فيستحكمّبعذابّعىلّاهللّكذباًّ

وملّيثبتّجميئهاّ،ّ﴾وألصلبنكمّيفّجذوعّالنخل﴿:ّمثلّ،ولوّتقديراًّّ،لظرفية)يف(ّلّالثالثة:

ّللسببية.

ّلالشرتاك.ّ.ّوهيّحقيقةّيفّالتبيني،ّدفعاًّوللتبينيّ،وللتبعيضّ،البتداءّالغايةّ(نمّ )ّالرابعة:

ّوجتزّ ّ(الباء)ّاخلامسة: ّالالزم ّبنيّمسحتّاملنديلّ،املتعديّئتعدي ّالفرق ّمن ّيعلم ّ،ملا

دّ ّ،قلّإنكارهّعنّابنّجنيونّ ّ.ومسحتّباملنديل ّبأنهّشهادةّنفي.ّور 

فيجبّاجلمعّعىلّماّأمكن،ّوقدّّ،للنفيّ(ما)لإلثباتّوّ(إن)ّألنّ ّ؛للحرصّ(إنام)ّالسادسة:

ّأوّمثيل.ّأناوقالّالفرزدق:ّوإنامّيدافعّعنّأحساهبمّّ.وإنامّالعزةّللكاثرّ:قالّاألعشى

ّ.﴾إنامّاملؤمنونّالذينّإذاّذكرّاهللّوجلتّقلوهبم﴿:ّوعورضّبقولهّتعاىل

ّاملرادّالكاملون.ّ:قلنا
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 يف كيفية االستدالل باأللفاظ: الفصل التاسع

 :وفيه مسائل

ّ.ألنهّهذيانّ؛الّخياطبناّاهللّباملهملّاألوىل:

ّ.احتجتّاحلشويةّبأوائلّالسور

ّ.أسامؤهاّ:قلنا

ّتعاىلوبأنّالوقفّ ّإالّاهلل﴿:ّعىلّقوله ّيعلمّتأويله وإالّالختصّاملعطوفّّ،واجبّ﴾وما

ّ.باحلال

ّ.﴾ووهبناّلهّإسحاقّويعقوبّنافلة﴿:ّمثلّ،جيوزّحيثّالّلبسّ:قلنا

ّ.﴾كأنهّرؤوسّالشياطني﴿:ّوبقولهّتعاىل

ّّ:قلنا ّيفّاالستقباح.ّمثل 

ّ.اللفظّبالنسبةّإليهّمهملّألنّ ّالّيعنيّخالفّالظاهرّمنّغريّبيان؛ّالثانية:

ّ:ّيفيدّإحجامًا.قالتّاملرجئة

ّقلنا:ّحينئذّيرتفعّالوثوقّعنّقولهّتعاىل.

ّ:اخلطابّإماّأنّيدلّعىلّاحلكمّ:الثالثة

ّثمّاملجاز.ّّ،ثمّاللغويّ،ثمّالعريفّ،يفيحملّعىلّالرشعّ:بمنطوقهّ

اعتقّعبدكّو،ّرمّ :ّإمثلأوّبمفهومه:ّوهوّإماّأنّيلزمّعنّمفردّيتوقفّعليهّعقاًلّأوّرشعًاّ

ّّ.اقتضاءّ:ويسمىّ،عني

وجوازّّ،كداللةّحتريمّالتأفيفّعىلّحتريمّالرضبّ،أوّمركبّموافقّوهوّفحوىّاخلطاب

ّ.املبارشةّإىلّالصبحّعىلّجوازّالصومّجنباًّ

ّويسمىّدليلّاخلطاب.ّ،أوّخمالفّكلزومّنفيّاحلكمّعامّعداّاملذكور

ّأليبّّ،وإالّملاّجازّالقياسّ،تعليقّاحلكمّباالسمّالّيدلّعىلّنفيهّعنّغريهّالرابعة: خالفًا

ّ.بكرّالدقاق
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ّالذاتّمثل ّ)وببحدىّصفتي ّزكاة: ّالغنم ّّ(يفّسائمة ّللتخصيصّفائدةّّ،يدل  ّيظهر ّمل ما

ّخالفًاّأليبّحنيفةّوابنّرسيجّوالقايضّوإمامّاحلرمنيّوالغزايل.ّ،أخرى

ّاملتبادرّمنّقوّ:لنا ّالسالمأنه ّعليه ّ)مطلّالغنيله امليتّاليهوديّالّّ:ومنّقوهلمّ(،ظلمّ:

ّ.ّيبرص

ّفائدةوأ ّالتخصيصّيستدعي ّظاهر ّفائدةّ،ن ّّ،وختصيصّاحلكم ّمنتف  ّ،باألصلّوغريها

ّ.فتعني

ّينفيّعلةّأخرىّفينتفيّبانتفائها.ّواألصلّ،نّالرتتيبّيشعرّبالعليةّكامّستعرفهوأ

ّّ:قيل ّّلوّدل  ّ.التزاماًّإماّمطابقةّأوّّلدل 

ّّ:قلنا ّالرتتيبّيدلّعىلّالعليةّ؛التزاماًّّدل  ّثبتّأن ّمعلوهلاّّ،ملا ّانتفاء ّيستلزم ّالعلة وانتفاء

ّ.املساوي

ّ.ليسّكذلكّ﴾والّتقتلواّأوالدكمّخشيةّإمالق﴿:ّقيل

ّعى.غريّاملدّ ّ:قلنا

ّمثلّاخلامسة: ّبالرشط ّالتخصيص ّعليهن﴿: ّفأنفقوا ّمحل ّأوالت ّكن فينتفيّّ،﴾وإن

ّ.املرشوطّبانتفائه

ّ(ّحرفّرشطّاصطالح.إن)تسميةّّ:قيل

ّ.األصلّعدمّالنقلّ:قلنا

ّ.يلزمّذلكّلوّملّيكنّالرشطّبدلّ:قيل

ّعى.وهوّغريّاملدّ ّ،يكونّالرشطّأحدمهاحينئذّّ:قلنا

ّ.ليسّكذلكّ﴾أردنّحتصناًّّياتكمّعىلّالبغاءّإنّ والّتكرهواّفت﴿:ّقيل

ّبلّانتفاءّاحلرمةّالمتناعّاإلكراه.ّ،مالّنسلّ ّ:قلنا

ّالتخصيصّبالعددّالّيدلّعىلّالزائدّوالناقص.ّالسادسة:

ّّ.أوّالّ،النصّإماّأنّيستقلّببفادةّاحلكمّالسابعة:
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ّواملقار ّقوله ّمثلّداللة ّنصّآخر ّإما ّتعاىلّّ﴾أفعصيتّأمري﴿نّله ّقوله ومنّ﴿معّداللة

وداللةّقولهّتعاىلّّ،يستحقّالعقابعىلّأنّتاركّاألمرّّ﴾يعصّاهللّورسولهّفبنّلهّنارّجهنم

ّ﴾والوالداتّيرضعنّأوالدهنّحولنيّكاملني﴿معّقولهّّ﴾ومحلهّوفصالهّثالثونّشهراًّ﴿

ّعىلّأنّأقلّمدةّاحلملّستةّأشهر.

ّّ،كالدالّعىلّأنّاخلالةّبمثابةّاخلالّيفّإرثهاّ،أوّإمجاعاًّ ّنصّعليه.ّإذّدل 

ّ  
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 يف األوامر والنواهي : الباب الثاين

 وفيه فصول

 يف لفظ األمر  :الفصل األول

 :وفيه مسألتان

ّ.أنهّحقيقةّيفّالقولّالطالبّللفعلّاألوىل:

ّاالستعالء.ّ:العلوّ،ّوأبوّاحلسنيّ:واعتربتّاملعتزلة

ّ.﴾ماذاّتأمرون﴿ّحكايةّعنّفرعون:ّاّقولهّتعاىلويفسدمه

ّلالشرتاك.ّّدفعاًّّ،وليسّحقيقةّيفّغريه

ّ ّألنه ّوبنيّالفعل، ّمشرتكّبينه ّإنه ّ)وقالّبعضّالفقهاء: ّمثل: ّفرعونّيطلقّعليه ّأمر وما

ّ.واألصلّيفّاإلطالقّاحلقيقةّ(،برشيد

ّ.جمازاًّّ،الشأنّ ّقلنا:ّاملرادّ 

والشأن،ّّ،والصفةّ،واليشءّ،والفعلّ،ترددناّبنيّالقولّ،(فالنّ ّأمرّ )ّ:قالّالبرصي:ّإذاّقيل

ّ.وهوّآيةّاالشرتاك

ّملاّتقدم.ّ،بلّيتبادرّالقولّ،قلنا:ّال

ّخالفًاّللمعتزلة.ّ،ةرادالطلبّبدييّالتصور،ّوهوّغريّالعباراتّاملختلفة،ّواإلّالثانية:

دّلعذرهّيفّرضبّعبدهّوليسّبمرادّملاّعرفت،ّوأنّاملمهّ ّ،أنّاإليامنّمنّالكفارّمطلوبّ:لنا

ّ.ريديأمرهّوالّيّ 

ّ.ليتميزّعنّالتهديدّ،ورشطاّاإلرادةّيفّالداللةّ،عيلّوابنهّبالتغايرّواعرتفّأبو

ّ ّ.قلنا:ّكونهّجمازًاّكاف 
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 الفصل الثاين: يف صيغته

 وفيه مسائل:

ّالصالة﴿ّتةّعرشّمعني:ّاألول:ّاإلجيابّمثلتردّلسّ(فعل)إأنّصيغةّّ:األوىل ّ.﴾وأقيموا

ّ ّالندب ّ﴾فكاتبوهم﴿والثاين: ّيليك)ّ:ومنه، ّمما ّاإلرشادالثالّ.(كل واستشهدواّ﴿ّث:

ّاإلباحةوالرابّ.﴾شهيدين ّاألرض﴿ّع: ّيف ّمما ّالتهديدّ.﴾كلوا ّماّ﴿ّاخلامس: اعملوا

ّالسابع:ّاإلكرامّ.﴾كلواّمماّرزقناكمّاهلل﴿ّالمتنانالسادس:ّاّ.﴾قلّمتتعوا﴿ّومنه،ّ﴾شئتم

قلّ﴿ّالتاسع:ّالتعجيزّ.﴾كونواّقردة﴿ّ:كقولهّتعاىلّ.ّالثامن:ّالتسخري﴾مادخلوهاّبسال﴿

ّ ّأوالّتصربوا﴿ّعرش:ّالتسويةّاحلاديّ.﴾ذق﴿ّاإلهانةالعارش:ّّ.﴾بسورةفأتوا ّ.﴾اصربوا

ّ.(أالّأياّالليلّالطويلّأالّانجيل)ّالثالثّعرش:ّالتمنيّ.(يلّاللهمّاغفر)ّالثاينّعرش:ّالدعاء

ّالراب ّاالحتقار ّعرش: ّألقوا﴿ّع ّالتكوينّ.﴾بل ّفيكون﴿ّاخلامسّعرش: السادسّّ.﴾كن

الّ)،ّ﴾والوالداتّيرضعنّأوالدهن﴿وعكسه:ّّ،(تستحّفاصنعّماّشئتإذاّملّ)ّّعرش:ّاخلرب

ّ.(تنكحّاملرأةّاملرأة

ّهاشم:ّإنهّللندب،ّوقيل:ّلإلباحة،ّأنهّحقيقةّيفّالوجوبّجمازّيفّالباقي،ّوقالّأبوّالثانية:

وقيلّمشرتكّبنيّالوجوبّوالندب،ّوقيل:ّللقدرّاملشرتكّبينهام،ّوقيل:ّألحدمهاّوالّنعرفهّ

ّحلجة،ّوقيلّمشرتكّبنيّالثالثة،ّوقيلّبنيّاخلمسة.وهوّقولّا

ّلناّوجوه:ّ

ّ،ّذمّعىلّتركّاملأمورّفيكونّواجبًا.﴾ماّمنعكّأنّالّتسجدّإذّأمرتك﴿األول:ّقولهّتعاىل:ّ

ّ.﴾وإذاّقيلّهلمّاركعواّالّيركعون﴿ّالثاين:ّقولهّتعاىل:

ّقيل:ّذمّعىلّالتكذيب.

ّلظاهرّأنهّللرتك،ّوالويلّللتكذيب.اّ:قلنا

ّّقيل:ّلعلّهناكّقرينهّأوجبت.

ّقلنا:ّرتبّالذمّعىلّجمردّافعل.
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لفّعىلّصددّالعذاب،ّلقولهّبهّموافق،ّواملخاّاآليتالثالث:ّأنّتاركّاألمرّخمالفّله،ّكامّأنّ

ّ.﴾فليحذرّالذينّخيالفونّعنّأمرهّأنّتصيبهمّفتنةّأوّيصيبهمّعذابّاليم﴿تعاىل:ّ

ّاألمر،ّفاملخالفةّاعتقادّفساده.ّةقيل:ّاملوافقةّاعتقادّحقي

ّالّله.ّ،قلنا:ّذلكّلدليلّاألمر

ّمفعول.ّ﴾الذين﴿وّ،ّقيل:ّالفاعلّضمري

ّومعّهذاّفالّبدّلهّمنّمرجع.ّقلنا:ّاإلضامرّخالفّاألصل،ّ

ّ.﴾الذينّيتسللون﴿ّقيل:

أنّ)ّمّفيضيعّقولهّتعاىل:فكيفّيؤمرونّباحلذرّعنّأنفسهم،ّوإنّسلّ ّ،قلنا:ّهمّاملخالفون

ّ(.تصيبهمّفتنة

ّالّيوجب.ّ﴾فليحذر﴿ّقيل:

ّوهوّدليلّقيامّاملقتيض.ّ،قلنا:ّحيسن

ّالّيعم.ّ﴾عنّأمره﴿ّقيل:

ّجلوازّاالستثناء.ّ،قلنا:ّعام

ّأن ّّالرابع: ّتعاىل: ّلقوله ، ّعاص  ّاألمر ّأمري﴿تارك ّّ﴾أفعصيت ّماّّ﴿، ّاهلل ّيعصون ال

ورسولهّفبنّلهّنارّجهنمّومنّيعصّاهللّ﴿ّوالعايصّيستحقّالنارّلقولهّتعاىل:،ّ﴾أمرهم

ّ.﴾خالدينّفيهاّأبداًّ

ّ.﴾ويفعلونّماّيؤمرون﴿ّقيل:ّلوّكانّالعصيانّتركّاألمرّلتكررّيفّقولهّتعاىل:

ّ.،ّوالثاين:ّمستقبلأوّحالّ ّقلنا:ّاألولّماضّ 

ّ.قيل:ّاملرادّالكفارّلقرينةّاخللود

ّقلنا:ّاخللود:ّاملكثّالطويل.

ّاحتج ّوالسالم ّالصالة ّعليه ّأنه ّوهوّّاخلامس: ّأيبّسعيدّاخلدريّعيلّتركّاستجابته لذم

ّ.﴾ياّأياّالذينّامنواّاستجيبواّهللّوللرسولّإذاّدعاكم﴿ّيصيلّبقولهّتعاىل:
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ّ.الفارقّبنيّاألمرّوالسؤالّهوّالرتبة،ّوالسؤالّللندب،ّفكذلكّاألمرّاحتجّأبوّهاشم:ّبأنّ 

ّ.قلنا:ّالسؤالّإجياب،ّوانّملّيتحقق

ل،ّفتكونّحقيقةّيفّالقدرّالصيغةّملاّاستعملتّفيهام،ّواالشرتاكّواملجازّخالفّاألصّوبأنّ 

ّاملشرتك.

ّ.ناّمنّالدليلقلنا:ّجيبّاملصريّإىلّاملجازّملاّبيّ 

ّ.تعرفّمفهومهامّالّيمكنّبالعقلّوالّبالنقل،ّألنهّملّيتواتر،ّواآلحادّالّتفيدّالقطعّوبأنّ 

فّبرتكيبّعقيلّمنّمقدماتّنقليةّفيهاّالظن،ّوأيضًاّيتعرّ قلنا:ّاملسألةّوسيلةّإىلّالعملّفيك

ّكامّسبق.

ّدّالتحريمّللوجوب،ّوقيل:ّلإلباحة.األمرّبعّالثالثة:

ّ.أنّاألمرّيفيده،ّوورودهّبعدّاحلرمةّالّيدفعهّ:لنا

ّ.لإلباحةّ﴾وإذاّحللتمّفاصطادوا﴿قيل:ّّ

ّ.﴾فبذاّانسلخّاألشهرّاحلرمّفاقتلوا﴿ّقلنا:ّمعارضّلقوله:

ّبعدّالوجوب.ّاختلفّالقائلونّباإلباحةّيفّالنهيو

ّاّالرابعة: ّوقيل:ّاألمر ،ّ ّللمرة ّوقيل: ّللتكرار، ّوقيل: ّيدفعه، ّوال ّالتكرار ّيفيد ّال ملطلق

ّ،ّأوّاجلهلّباحلقيقة.بالتوقف،ّلالشرتاك

فيجعلّّ،،ّوأنهّوردّمعّالتكرارّومعّعدمهرةّواملراتّمنّغريّتكرارّوالّنقضتقييدهّباملّ:لنا

ّحقيقةّيفّالقدرّاملشرتكّ،ّوهوّطلبّاإلتيانّبهّ،ّدفعًاّلالشرتاكّواملجاز.

ّاألوقات،ّفيكونّتكليفًاّبامّالّيطاقوأيضاًّ ،ّولنسخهّكلّتكليفّبعدهّ:ّلوّكانّللتكرارّلعم 

ّ.الّجيامعه

ّ.منّغريّنكريّ﴾وآتواّالزكاة﴿قولهّتعاىل:ّيقّعىلّالتكرارّبقيل:ّمتسكّالصدّ 

ّقلنا:ّلعلهّ ّّ.ّتكرارهعليهّالصالةّوالسالمّبني 

ّ.لكّاألمرقيل:ّالنهيّيقتىضّالتكرارّفكذ
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ّ.قلنا:ّاالنتهاءّأبدًاّممكنّدونّاالمتثال

ّ.قيل:ّلوّملّيتكررّملّيردّالنسخ

ّ.قلنا:ّورودهّقرينةّالتكرار

ّّقيل:ّحسنّ  ّ.االشرتاكّاالستفسارّدليل 

ّفرادّاملتواطئ.ستفرسّعنّأقلنا:ّقدّيّ 

ّمثل:ّاخلامسة: ّصفة ّأو ّبرشط ّاملتعلق ّفاطهرواوإ﴿ّاألمر ّجنبًا ّكنتم ّّ﴾ن السارقّو﴿،

ّويقتضيهّقياسًا.ّ،التكرارّلفظاًّّالّيقتيضّ﴾والسارقةّفاقطعواّأيديام

ّوعدمه.ّ،معّالصفةّأوّالرشطّحيتملّالتكرارأماّاألول:ّفألنّثبوتّاحلكمّ

ّملّيتكرر.ّ،نّدخلتّالدارّفأنتّطالقوألنهّلوّقال:ّإ

وإنامّملّيتكررّالطالقّلعدمّّ،،ّفيتكررّاحلكمّبتكرارهاالرتتيبّيفيدّالعليةّنّ لثاين:ّفألوأماّا

ّاعتبارّتعليله.

ّ.للحنفية،ّوالّالرتاخي،ّخالفًاّلقومّخالفاًّّ،األمرّاملطلقّالّيفيدّالفورّالسادسة:

ّ.ماّتقدمّ:لناّ.مشرتكّ:وقيل

ّ.الفورّملاّاستحقّالذمقيل:ّإنهّتعاىلّذمّإبليسّعىلّالرتك،ّولوّملّيقتضّ

ّ.قلنا:ّلعلّهناكّقرينةّعينتّالفورية

ّ.يوجبّالفور(ّسارعوا:ّ)قيل

ّ.منّاألمرالّّ،قلنا:ّفمنهّ 

ّ.الّمعه،ّفالّيكونّواجباًّّأوّاّمعّبدلّفيسقطّ،قيل:ّلوّجازّالتأخريّفبمّ 

منّالشبانّّكثرياًّّألنّ وهوّغريّشامل؛ّّ،وهوّإذاّظنّفواتهّ،اّأنّيكونّللتأخريّأمدوأيضًا:ّإمّ 

ّ.فالّيكونّواجباًّّالّ،ّيموتونّفجأةّ،ّأو

ّ.قلنا:ّمتقوضّبامّإذاّرصحّبه

ّ.قلنا:ّألنهّيفيدّالتكرارّ،فكذاّاألمرّ،وقيل:ّالنهىّيفيدّالفور
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 يف النواهي :الفصل الثالث

 وفيه مسائل:

ّيقتىضّالتحريمّاألوىل: ّتعاىل:النهي ّلقوله ّفانتهوا﴿ّ، ّعنه ُّناكم ّيفّّ،﴾وما ّكاألمر وهو

ّالفور.التكرارّو

ّكونّمأمورًاّبه.بعينهّالّيّهاملنهيّعنّألنّ النهيّيدلّرشعًاّعىلّالفسادّيفّالعبادات؛ّّالثانية:

ّ ّنفسّالعقدويف ّإىل ّرجع ّإذا ّفيّ،املعامالت: ّداخل ّأمر ّلهّ،هأو ّالزم ّاحلصاةأو ّكبيع ،،ّ

ّمنّغريّنكري.ّ،الرباّبمجردّالنهيسكواّعىلّفسادّاألولنيّمتّألنّ والربا؛ّّ،واملالقيح

ّفال.ّ،كالبيعّيفّوقتّالنداءّ،رجعّإىلّأمرّمقارنّنّ وإ

ّ.العدمّغريّمقدورّألنّ ّ؛مقتىضّالنهىّفعلّالضدّالثالثة:

ّدحّ،ّقلنا:ّاملدحّعىلّالكف.عيّإىلّزناّفلمّيفعلّمّ وقال:ّأبوّهاشم:ّمنّدّ 

ّ،ّكالرباّوالرسقة.النهىّعنّاألشياءّإماّعنّاجلمع،ّكنكاحّاألختني،ّأوّعنّاجلميعّ:الرابعة

 

 يف العموم واخلصوص :الباب الثالث

 وفيه فصول

 الفصل األول يف العموم 

ّيستغرقّمجيعّماّيصلحّلهّبوضعّواحد.ّالعام:ّلفظ

 وفيه مسائل:

ّّاألوىل: ّلكل ّهوّيشءإن ّهبا ّهو ّاملطلقحقيقة ّفالدالّعليها: ّمعينة:ّّ،، ّوحدة ّمع وعليها

ّ.ومعّكلّجزيئاهتاّالعامّ،،ّومعّوحداتّمعدودة:ّالعدداملعرفة،ّوغريّمعينة:ّالنكرة

ّبنفسهّالثانية: ّلغة ّإما ّكالعموم ّوللكلّ(أي)، ّوللعاملنيّ(من) ، (ّأين)وّ،لغريهمّ(ما)،

ّللمكان،ّو)متى(ّللزمان.

ّ،ّوكذاّاسمّاجلنس.واملضافّ،:ّكاجلمعّاملحىلّباأللفّوالالمأوّبقرينة:ّيفّاإلثبات
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ّ:ّكالنكرةّيفّسياقه.أوّالنفي

ّ.فبنهّيوجبّحرمةّمجيعّاالستمتاعاتّ﴾حرمتّعليكمّأمهاتكم﴿:ّأوّعرفًا:ّمثل

ّ.أوّعقاًل:ّكرتتيبّاحلكمّعىلّالوصف

ّ ّجواز ّالعموم ّلوالهفبّ،االستثناءومعيار ّجيبّاندراجه ّما ّخيرج ّاجلمعّنه ّمن ّجلاز ّوإال ،

ّ.املنكر

ّ.اولّالمتنعّاالستثناءّلكونهّنقضاًّقيل:ّلوّتن

ّ،بعمومّذلكّريضّاهللّعنهموأيضًاّاستداللّالصحابةّّ،قلنا:ّمتقوضّباالستثناءّمنّالعدد

ّوالزاين﴿ّيفّمثل: ّ﴾الزانية ّاهللّيفّأوالدكم﴿، ّ)﴾يوصيكم ّالناسّحتىّ، ّأقاتل أمرتّأن

شائعًاّمنّغريّ(،ّالّنورثنحنّمعارشّاألنبياءّ(،ّ)األئمةّمنّقريش(،ّ)يقولواّالّالهّإالّاهلل

ّنكري.

رّالّيقتىضّالعموم؛ّألنهّحيتملّكلّأنواعّالعدد.ّ:الثالثة ّاجلمعّاملنك 

ّ.،ّفيحملّعىلّمجيعّحقائقهقالّاجلبائي:ّإنهّحقيقةّيفّكلّأنواعّالعدد

ّبلّيفّالقدرّاملشرتك.ّ،قلنا:ّال

االستواءّمنّّنفيّ،ّحيتمل﴾الّيستويّأصحابّالنارّوأصحابّاجلنة﴿ّقولهّتعاىل:ّالرابعة:

ّ.األعمّالّيستلزمّاألخصّألنّ ّ،ّفالّينفيّاالستواءّمنّكلّوجه؛ومنّبعضهّ،كلّوجه

،ّعامّيفّكلّمأكول،ّفيحملّعىلّالتخصيص ّوقوله:ّالّآكل  ّّ.أكالًّّ،ّكامّلوّقيل:ّالّآكل 

ّ.يدنّأكاًلّيدلّعىلّالتوحوّحنيفة:ّبأقّأبوفرّ 

ّالواحدّواجلمع.وهوّضعيف،ّفبنهّللتوكيد،ّفيستويّفيهّ
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 يف اخلصوص :الفصل الثاين

 وفيه مسائل:

ّ.التخصيصّإخراجّبعضّماّيتناولهّاللفظّاألوىل:

ّ.والنسخّقدّيكونّللكلّ،أنهّيكونّللبعضّ:والفرقّبينهّوبنيّالنسخ

ّ ّهاملخرجّعنّ:صواملخص  ّ.اًّ،ّويقالّللدالّعليهاّجمازصّاملخرج،ّوهوّإرادةّالالفظ،ّواملخص 

ّلّللتخصيص:ّحكمّثبتّملتعدد.القابّالثانية:

ّ.﴾اقتلواّاملرشكني﴿لفظًا:ّكقولهّتعاىل:ّ

ّوهوّثالثة:ّّ:أوّمعنًىّ

ّ.،ّكامّيفّالعرايازّختصيصهااألول:ّالعلة،ّوجوّ 

ّلد.مثل:ّجوازّحبسّالوالدّحلقّالوّ،فيخصصّبرشطّبقاءّامللفوظّ،ملوافقةالثاين:ّمفهومّا

ّبلغّاملاءّقلتني:ّ)،ّكتخصيصّمفهومفيخصصّبدليلّراجحّ،مفهومّاملخالفةالثالث:ّ ّ(إذا

ّ.بالراكد

ّ.قيل:ّيوهمّالبداءّأوّالكذب

ّقلنا:ّيندفعّباملخصص.

ّلسامجّ،زّالتخصيصّماّبقىّغريّحمصورجيوّالثالثة: ّ.،ّوملّيأكلّغريّواحدةكلّرمانّةّأكلت 

ّاألقلّعندّالشافعيّوأيبّنهفبّ،،ّفيجوزّيفّاجلمعّماّبقىّثالثةالقفالّإىلّأقلّاملراتبوجوزّ

ّ:ّتفاوتّالضامئر،ّوتفصيلّأهلّاللغة.،ّبدليلحنيفة

،ّفقيل:ّأضافّ﴾وكناّحلكمهمّشاهدين﴿ّ،ّبدليلّقولهّتعاىل:القايضّواألستاذواثنانّعندّ

ّتعاىلّإىلّاملعمولني. ّوقوله ّامليول﴾فقدّصغتّقلوبكامّ﴿: ّبه ّاملراد ّفقيل: ّعليهّ، ّوقوله: ،

ّ.ّفقيل:ّأرادّبهّجوازّالسفرّ(،االثنانّفامّفوقهامّمجاعة)ّالصالةّوالسالم:

ّوقوم:ّإىلّالواحدّمطلقًا..ّغريهّإىلّالواحدّويف

صّجمازّالرابعة: ّ.،ّوإالّلزمّاالشرتاكالعامّاملخص 
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ّ.وقالّبعضّالفقهاء:ّإنهّحقيقة

ّ.املقيدّبالصفةّملّيتناولّغريّاملوصوفّألنّ ّصصّاملتصلّواملنفصل؛قّاإلمام:ّبنيّاملخوفرّ 

ّواملفردّمتناول.ّ،قلنا:ّاملركبّملّيوضع

ّاملخصصّبمعنيّحجة،ّومنعهاّعيسىّبنّإبانّوأبوّثورّاخلامسة: ّلّالكرخي.،ّوفص 

اّ،ّفالّيلزمّمنّزواهلّ ؛ّالستحالةّالدورأنّداللتهّعىلّفردّالّتتوقفّعىلّداللتهّعىلّاآلخرّ:لنا

ّا.زواهلّ 

ّيّالسادسة: ّ.صستدلّبالعامّماّملّيظهرّاملخص 

ّوابنّرسيجّأوجبّطلبهّأوالً.

ّّ:لنا ّ.لوّوجبّلوجبّطلبّاملجاز،ّللتحرزّعنّاخلطأ،ّوالالزمّمنتف 

ّ.قال:ّعارضّداللتهّاحتاملّاملخصص

ّقلنا:ّاألصلّيدفعه.

 يف املخصص :الفصل الثالث

ّوهوّمتصلّومنفصلّ،ّفاملتصلّأربعة:

ّ..ّواملنقطعّجمازغريّالصفةّونحوهاّ(إال)وهوّاإلخراجّبّاألول: االستثناء:

 وفيه مسائل:

ّاألدباء.ّببمجاعطهّاالتصالّعادةّرشّاألوىل:

ّ.قياسًاّعىلّالتخصيصّبغريهّخالفه،ّوعنّابنّعباس

ّ،ّوعدمّاالستغراق.واجلواب:ّالنقضّبالصفة،ّوالغاية

ّورشطّاحلنابلة:ّأنّالّيزيدّعىلّالنصف.

ّنه.عنّينقصّقايض:ّأوال

ّ.عرشةّإالّتسعةّلزمهّواحدّإمجاعاًّّ:ّعيللوّقالّ:لنا

ّيض:ّاستثناءّالغاوينّمنّاملخلصني،ّوبالعكس.وعىلّالقا
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ّ.قال:ّاألقلّينسىّفيستدرك

ّونوقضّبامّذكرناه.

ّ.،ّوبالعكس،ّخالفًاّألبىّحنيفةاالستثناءّمنّاإلثباتّنفيّلثانية:ا

ّ(.الّالهّإالّاهلل)لوّملّيكنّكذلكّملّيكفّّ:لنا

ّ(.الّصالةّإالّبطهور)ّاحتجّبقولهّعليهّالصالةّوالسالم:

ّقلنا:ّللمبالغة.

املتعددةّإنّتعاطفت،ّأوّاستغرقّاألخريّاألول،ّعادتّإىلّاملتقدمّعليها،ّوإالّيعودّّالثالثة:

ّ،ّألنهّاقرب.الثاينّإىلّاألول

ّ.يعودّإليهاّ﴾إالّالذينّتابوا﴿ّقالّالشافعي:ّاملتعقبّللجملّكقولهّتعاىل:ّالرابعة:

ّ.وخصّأبوّحنيفةّباألخرية

ّ.وتوقفّالقايضّواملرتىض

ّفللجميعو ّتعلق ّبينهام ّكان ّإن ّوالزهادقيل: ّالفقهاء ّأكرم ّمثل: ّإالّأوّ،، ّعليهم ّأنفق :

ّ.،ّوإالّفلألخريةاملبتدعة

ّيفّاملتعلقاتّ:لنا ّاشرتاكّاملعطوفّواملعطوفّعليه ّاألصل ّإن ّتقدم ّوالرشطّكاحلّ،ما ال

ّ.لكّاالستثناءوغريمها،ّفكذ

ّ.خولفّيفّاألخريةّللرضورةّ،ّفبقيتّاألوىلّعىلّعمومهاّ.قيل:ّخالفّالدليل

ّقلنا:ّمنقوضّبالصفةّوالرشط.

ّكاإلحصان.ّ،وهو:ّماّيتوقفّعليهّتأثريّاملؤثرّالّوجودهّالثاين: الرشط:

 وفيه مسالتان: 

ّفذاكّاألوىل: ّدفعة ّتكاملّأجزائهّ،الرشطّإنّوجد ّاملرشوطّعند ّارتفاعّّ،وإالّفيوجد أو

ّإنّرشطّعدمه.ّ،جزءّمنه
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ّ(،ّيكفيإنّكانّسارقًاّأوّنباشًاّفاقطع)،ّو(ّحيتاجّإليهامفارجمّ)إنّكانّزانيًاّوحمصناًّّالثانية:

ّ،ّوّ)أحدمها تقافساملّوغانمّحرّإنّشفيت  ّ،ّويعني.فيعتقّأحدمهاّ(أو)،ّوإنّقال:ّ(ّفشفيّع 

ّكاالستثناء.ّ،ّوهي﴾فتحررّرقبةّمؤمنة﴿ّمثل:ّفة:الثالث: الص

،ّ(وأمتواّالصيامّإىلّالليل)ّ،ّمثل:وهىّطرفه،ّوحكمّماّبعدهاّخمالفّملاّقبلهاّالرابع: الغاية:

ّووجوبّغسلّاملرفقّلالحتياط.

 واملنفصل: ثالثة:

ّ.﴾يشءاهللّخالقّكلّ﴿،ّكقولهّتعاىل:ّالعقلّاألول:

ّ.يشء(وأوتيتّمنّكلّ)ّ،ّمثل:احلسّالثاين:

ّوفيه مسائل:،ّالدليلّالسمعيّالثالث:

ّّاألوىل: ّ.لمّتأخرهّأمّالعّ ّ،صهاخلاصّإذاّعارضّالعامّخيص 

ّ.هل،ّوتوقفّحيثّج ّأبوّحنيفة:ّجيعلّاملتقدمّمنسوخاًّو

ّإعاملّالدليلنيّأوىل.ّ:لنا

ّكتخصيصّّانية:الث ّواإلمجاع، ّاملتواترة، ّوبالسنة ّبالكتاب، ّالكتاب ّختصيص جيوز

ّقروء﴿ ّثالثة ّبأنفسهن ّّ﴾واملطلقاتّيرتبصن ّتعاىل: ّأجلهن﴿بقوله ّ،﴾وأوالتّاألمحال

ّ)ّاآليةّ﴾يوصيكمّاهللّيفّأوالدكم﴿:ّوقولهّتعاىل ّبقولهّعليهّالصالةّوالسالم: القاتلّالّ،

ّتعاىلّ(يرث ّ،ّوقوله ،ّبرمجهّصىلّاهللّعليهّوسلمّللمحصنّ﴾زاينّفاجلدواوالزانيةّوال﴿:

ّوتنصيفّحدّالقذفّعىلّالعبد.

ّصيصّالكتابّوالسنةّاملتواترةّبخربّالواحد.جيوزّختّالثالثة:

ّ.:ّبمنفصلن:ّفيامّملّخيصصّبمقطوعّ،ّوالكرخي،ّوابنّإباومنعّقوم

ّأوىل.ّّ-ولوّمنّوجهّ -:ّإعاملّالدليلنيّلنا

إذاّرويّعنىّحديثّفاعرضوهّعىلّكتابّاهللّفانّوافقهّ)ّوالسالم:قيل:ّقالّعليهّالصالةّ

ّ(.فاقبلوه،ّوانّخالفهّفردوه
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ّ.قلنا:ّمنقوضّباملتواتر

ّ.قيل:ّالظنّالّيعارضّالقطع

ّ.فتعادالّ،قلنا:ّالعامّمقطوعّاملتنّمظنونّالداللةّ،ّواخلاصّبالعكس

ّ.لوّخصصّلنسخّ:قيل

ّقلنا:ّالتخصيصّأهون.

ّ.وبالقياس

جلالءّيفّ:ّاومنعّأبوّعيل،ّورشطّابنّأبان:ّالتخصيص،ّوالكرخي:ّبمنفصل،ّوابنّرسيج

ّ،ّوتوقفّالقايضّوإمامّاحلرمني.اعتربّحجةّاإلسالم:ّأرجحّالظنينيوّالقياس،

ّ.ماّتقدمّ:لنا

ّ.قيل:ّالقياسّفرعّفالّيقدم

ّ.قلنا:ّعىلّأصله

ّ.قيل:ّمقدماتهّأكثر

ّلّالكلّأحرى.،ّومعّهذاّفبعامقلنا:ّقدّيكونّبالعكس

ّالّ:ّ)،ّكتخصيصجيوزّختصيصّاملنطوقّباملفهوم،ّألنهّدليلّعة:الراب خلقّاهللّاملاءّطهورًا

ّ.(إذاّبلغّاملاءّقلتنيّملّحيملّخبثاًّ(ّبمفهومّ)إالّماّغريّطعمهّأوّلونهّأوّرحيهّيشءينجسهّ

عليهّالسالمّرهّختصيص،ّوتقريالعادةّالتيّقررهاّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمّّ:اخلامسة

ّفبنّثبتّ) ّالعام،ّختصيصّله، يرتفعّّ(حكميّعىلّالواحدّحكميّعىلّاجلامعةعىلّخمالفة

ّاحلرجّعنّالباقني.

ّمذهبّالراويخصوصّالسببّالّخيصصّالسادسة: ّوكذا ّالّيعارضه، ّألنه كحديثّّ،؛

ّ.ألنهّليسّبدليلّ،وعملهّيفّالولوغأبىّهريرةّريضّاهللّعنهّ

ّ.نقدحتّروايتهوإالّالّ،قيل:ّخالفّلدليل

ّقلنا:ّربامّظنهّدلياًلّوملّيكن.
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(ّأيامّأهابّدبغّفقدّطهر)ّ،ّمثلّقولهّعليهّالصالةّوالسالم:إفرادّفردّالّخيصصّالسابعة:

ّّ(دباغهاّطهورهامعّقولهّيفّشاةّميمونة:ّ) ّ.ألنهّغريّمناف 

ّ.قيل:ّاملفهومّمناف

ّقلنا:ّمفهومّاللقبّمردود.

الّالّيقتلّمسلمّبكافرّوالّذوّعهدّيفّ،ّمثل:ّ)أعطفّالعامّعىلّاخلاصّالّخيصصّالثامنة:

ّ(.عهده

ّ.بنيّاملعطوفنيّ،ّتسويةًّوقالّبعضّاحلنفيةّبالتخصيص

ّقلنا:ّالتسويةّيفّمجيعّاألحكامّغريّواجبة.

ّخيصصّالتاسعة: ّخاصّال ّضمري ّعود ّمثل: ّيرتبصن﴿، ّتعاىل:ّّ﴾واملطلقات ّقوله مع

ّإعادته.ّهّالّيزيدّعىل؛ّألنّ﴾وبعولتهن﴿

ّّتذنيب:

ّ ّمح  ّسببها ّاحتد ّإن ّواملقيد ّعليه،املطلق ّاملطلق ّاقتىضّل ّفبن ّوإال ّبالدليلني، القياسّّعماًل

ّيدّ،ّوإالّفال.تقييدهّقّ 

 الباب الرابع: يف املجمل واملبني

 وفيه فصول 

 األول: يف املجمل

 وفيه مسائل:

،ّأوّأفرادّحقيقةّ﴾ثالثةّقروء﴿ّ:حقائقه،ّكقولهّتعاىلنّجمماًلّبنيّاللفظ:ّإماّأنّيكوّاألوىل:

ّمثل: ّبقرة﴿ّواحدة، ّفبنّترجحّّأوّجمازاته،ّ،﴾أنّتذبحوا ّوتكافأت، ّانتقلتّاحلقيقة، إذا

نهّأظهرّ،ّأوّأل(الّصيام)وّ(الّصالة)ّاحلقيقة،ّكنفيّالصحةّمنّقوله:ّواحدّألنهّأقربّإىل

(،ّرفعّعنّأمتيّاخلطأّوالنسيان)ّاألكلّمن:،ّكرفعّاحلرج،ّوحتريمّعرفًا،ّأوّأعظمّمقصوداًّ

ّّ﴾وحرمتّعليكمّامليتة﴿ ّلّعليه.مح 
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ّ.جمملّ﴾وامسحواّبرؤوسكم﴿ّقالتّاحلنفية:ّالثانية:

ّ.وقالتّاملالكية:ّيقتيضّالكل

ّواحلق:ّأنهّحقيقةّفيامّينطلقّعليهّاالسم،ّدفعًاّلالشرتاكّواملجاز.

ّ.واإلبانةحتتملّالكلّوالبعض،ّوالقطع:ّالشقّاليدّّألنّ ّقيل:ّآيةّالرسقةّجمملة؛ّالثالثة:

ّوالشق:ّإبانة.ّ،،ّتذكرّللبعضّجمازًا،ّوالقطعّلإلبانةواحلق:ّأنّاليدّللكل

 الفصل الثاين: يف املبني

وذلكّّ،﴾واسألّالقرية﴿،ّّ﴾عليمّيشءواهللّبكلّ﴿أوّبغريه،ّمثل:ّّ،وهوّالواضحّبنفسه

ّّ.الغريّيسمىّمبيناًّ

 وفيه مسألتان:

ّمنّاهلل،ّوالرسول،ّوفعاًلّمنه،ّكقولهّتعاىل:ّّنهأّاألوىل: ،ّ﴾صفراءّفاقعّلوُنا﴿يكونّقوالً

ّفيامّسقتّالسامءّالعرشوقولهّعليهّالصالةّوالسالم:ّ) ّ.(،ّوصالتهّوحجه،ّفبنهّأدل 

ّألنهّيدلّبنفسه.ّ؛،ّفالقولفبنّاجتمعاّوتوافقاّفالسابق،ّوإنّاختلفا

ّتكليفّبامّالّيطاقالّجيوزّتأخريّالبيانّعنّوقتّّالثانية: ،ّوجيوزّعنّوقتّاحلاجة،ّألنه

ّ.اخلطاب

فيامّّاإلمجايل،ّبالبيانّ:ّالقفال،ّوالدقائق،ّوأبوّإسحاقا،ّومن ّزّالبرصيومنعتّاملعتزلة،ّوجوّ 

ّ.عداّاملشرتك

ّ.﴾ثمّإنّعليناّبيانه﴿ّقولهّتعاىل:ّ:لناّمطلقاًّ

ّ.قيل:ّالبيانّالتفصييل

معينة،ّبدليلّّ﴾أنّتذبحواّبقرة﴿املرادّمنّقولهّتعاىل:ّإنّّقلنا:ّتقييدّبالّدليل،ّوخصوصًا:

ّ.؟ّوالبيانّتأخر(ماّلوُنا)ّ؟ّو(ماّهي)

ّ.قيل:ّيوجبّالتأخريّعنّوقتّاحلاجة

ّ.قلنا:ّاألمرّالّيوجبّالفور



   ~42 ~ 

 

ّ.قيل:ّلوّكانتّمعينةّملاّعنفهم

ّقلنا:ّللتواينّبعدّالبيان.

،ّفنقضّابنّالزبعريّباملالئكةّواملسيحّ،﴾إنكمّوماّتعبدونّمنّدونّاهلل﴿وأنهّتعاىلّأنزل:ّ

ّ.اآليةّ﴾إنّالذينّسبقتّهلمّمناّاحلسنى﴿:ّفنزلت

ّ.،ّلكنهمّخصواّبالعقل(ّالّتتناوهلم،ّوإنّسل مماقيل:ّ)

ّ.،ّوأنّعدمّرضاهمّالّيعرفّإالّبالنقل(والسامءّوماّبناهاوأجيب:ّبقولهّتعاىل:ّ)

ّ.تأخريّالبيانّإغواءّ:قيل

ّ.الظنونّالكاذبةقلنا:ّكذلكّماّيوجبّ

ّ.قيل:ّكاخلطابّبلغةّالّتفهم

ّبخالفّاألول.ّ،قلنا:ّهذاّيفيدّغرضًاّإمجالياًّ

ّالّيوجبّالفور.ّّ﴾غبلّ ﴿وزّتأخريّالبيانّإىلّوقتّاحلاجة،ّوقولهّتعاىل:ّتنبيه:ّجي

 الفصل الثالث: يف املبني له

ّ.احليض،ّأوّالفتوىّكأحكامّإنامّجيبّالبيانّملنّأريدّفهمه،ّللعملّكالصالة

 يف الناسخ واملنسوخ: الباب اخلامس

 الفصل األول: يف النسخ 

ّ.وهو:ّبيانّانتهاءّحكمّرشعيّبطريقّرشعيّمرتاخّعنه

ّ.رفعّاحلكمّ:وقالّالقايض

دّ  ّبأنّاحلادثّضدّالسابق،ّوليسّرفعهّبأوىلّمنّدفعه.ّ:ور 

 وفيه مسائل: 

ّ.،ّوأحالهّاليهودأنهّواقعّاألوىل:
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،ّوإالّفلهّأنّيفعلّكيفّشاء،ّوأنّنبوةّحممدّاملصالحّفيتغريّبتغريها:ّأنّحكمهّإنّتبعّلنا

ّاهلل ّصىل ّتعاىل: ّقوله ّنقل ّوقد ّالقاطع، ّبالدليل ّثبتت ّوسلم ّأوّ﴿ّعليه ّآية ّمن ّننسخ ما

ّ.وأنّآدمّعليهّالسالمّكانّيزوجّبناتهّمنّبنيهّواآلنّحمرمّاتفاقاًّّ،﴾ننسها

ّ.:ّالفعلّالواحدّالّحيسنّويقبحقيل

ّمبن يفّ،ّويقبحّآلخرّأوّفيحتملّأنّحيسنّلواحدّأوّيفّوقتّومعّهذاّ.ىّعىلّفاسدقلنا:

ّوقتّآخر.

ّ.ومنعّأبوّمسلمّاألصفهاين،ّنّببعضجيوزّنسخّبعضّالقرآّالثانية:

يرتبصنّبأنفسهنّأربعةّأشهرّ﴿سختّبقولهّتعاىل:ّنّ ّ﴾متاعًاّإىلّاحلول﴿:ّإنّقولهّتعاىل:ّلنا

ّ.﴾وعرشاًّ

ّ.قال:ّقدّتعتدّاحلاملّبه

ّ.قلنا:ّالّبلّباحلمل،ّوخصوصيةّالسنةّالغّ 

ياّأياّالذينّامنواّإذاّناجيتمّنجوىّالرسولّوجبّبقولهّتعاىل:ّ)ّوأيضًا:ّتقديمّالصدقةّعىل

ّ.سخثمّنّ ّ(الرسولّفقدمواّبنيّيديّنجواكمّصدقة

ّ.قال:ّزالّلزوالّسببهّوهوّالتمييزّبنيّاملنافقّوغريه

ّزالّكيفّكان.ّّ:قلنا

ّ.﴾الّيأتيهّالباطلّمنّبنيّيديهّوالّمنّخلفه﴿لهّتعاىل:ّاحتجّاملانعّبقو

ّالضمريّللمجموع.ّ:قلنا

ّ.جيوزّنسخّالوجوبّقبلّالعملّ،ّخالفًاّللمعتزلةّالثالثة:

إنّهذاّ﴿،ّ﴾افعلّماّتؤمر﴿مرّبذبحّولده،ّبدليلّقولهّتعاىل:ّمّأّ إنّإبراهيمّعليهّالسالّ:لنا

ّ.سخّقبلهفن ّّ﴾وفديناهّبذبحّعظيم.ّهلوّالبالءّاملبني

ّ.عىلّظنهّقيل:ّتلكّبناءًّ

ّ.قلنا:ّالّخيطئّظنه
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ّ.،ّوأنهّقطعّفوصلقيل:ّإنهّامتثل

ّ.قلنا:ّلوّكانّكذلكّملّحيتجّإىلّالفداء

ّ.قيل:ّالواحدّبالواحدّيفّالواحدّالّيؤمرّوينهى

ّء.قلنا:ّجيوزّلالبتال

،ّعىلّالنجوىّسخّوجوبّتقديمّالصدقةكنّ،،ّأوّببدلّأثقلّمنهجيوزّالنسخّبالّبدلّالرابعة:

ّ.والكفّعنّالكفارّبالقتال

ّ.﴾نأتّبخريّمنها﴿استدلّبقولهّتعاىل:ّ

ّقلنا:ّربامّيكونّعدمّاحلكمّأوّاألثقلّخريًا.

ّإىلّاحلول﴿ونّالتالوة،ّمثلّقولهّتعاىل:ّينسخّاحلكمّدّاخلامسة: ،ّاآليةّوبالعكسّ﴾متاعًا

وينسخانّمعًا،ّكامّرويّعنّعائشةّ(،ّالشيخّوالشيخةّإذاّزنياّفارمجومهاّالبتةقلّ)مثلّماّنّ 

ّ.(كانّفيامّأنزلّاهللّعرشّرضعاتّحمرماتّفنسخنّبخمسريضّاهللّعنهاّأُناّقالت:ّ)

ّ.،ّخالفًاّألبىّهاشمّاملستقبلجيوزّنسخّاخلربّالسادسة:

ّ.أردتّسنةّ:ثمّيقالّ،أنهّحيتملّأنّيقال:ّألعاقبنّالزاينّأبداًّّ:لنا

ّ.قيل:ّيوهمّالكذب

ّيوهمّالبداء.ّقلنا:ّونسخّاألمر

 الفصل الثاين: يف الناسخ واملنسوخ

 وفيه مسائل:

ّاملحصناألّاألوىل: ّيفّحق ّكنسخّاجللد ّالكتابّبالسنة، ّنسخ ّعىلّجواز ّكثر وبالعكسّ،

ّفعيّريضّاهللّعنهّ،ّقولّبخالفهام.،ّوللشاكنسخّالقبلة

ّ.﴾نأتّبخريّمنها﴿ّ:ّقولهّتعاىل:ّدليلهّيفّاألول

ّ.أيضاًّّ:ّبأنّالسنةّوحيدّ ورّ 

ّ.﴾لتبنيّللناس﴿:ّقولهّتعاىل:ّوفيهام
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ّ.﴾تبياناًّ﴿:ّ،ّوعورضّيفّالثاين:ّبقولهوأجيبّيفّاألولّبأنّالنسخّبيان

ّ.القاطعّالّيدفعّبالظنّألنّ ،ّواترّباآلحادالّينسخّاملتّالثانية:

ُنىّروىّأنهّعليهّالصالةّوالسالم:ّ)ّبامّمنسوخّ﴾إىلّحمرماًّّقلّالّأجدّفيامّأوحي﴿قيل:ّ

ّ(.كلّذيّنابّمنّالسباعّعن

ّفالّنسخ.ّ،للحالّ﴾الّأجدّ ﴿قلنا:ّ

،ّوالّالقياسّبخالفّالنصّيتقدمه،ّوالّينعقدّاإلمجاعّبخالفهّألنّ اإلمجاعّالّينسخّّالثالثة:

ّ.نسخّبهاإلمجاعّ،ّوالّيّ 

ّ.أماّالنصّواإلمجاعّفظاهران

ّمنه.نسخّبقياسّأجىلّ،ّوالقياسّإنامّيّ وأماّالقياسّفلزوالهّبزوالّرشطه

ّّالرابعة: ّوبالعكس، ّالفحوى، ّنسخ ّيستلزم ّاألصل ّنفيّّألنّ نسخ ّيستلزم ّالالزم نفى

ّ،ّوالفحوىّيكونّناسخًا.ملزومه

ّ.زيادةّصالةّليستّبنسخّاخلامسة:

ّ.قيل:ّتغريّالوسط

ّ.قلنا:ّوكذاّزيادةّالعبادة

بنيّماّنفاهّقّقوم:ّفكذلكّعندّالشافعي،ّونسخّعندّاحلنفية،ّوفرّ ،ّأماّزيادةّركعةّونحوها

ّينفيّاعتدادّاألصلّوماّملّينفهوالقاّ،،ّوبنيّماّملّينفهاملفهوم ،ّوقالّيضّعبدّاجلبارّبنيّما

ّ ّنفى ّإن ّفالالبرصي: ّوإال ّنسخًا، ّكان ّرشعًا ّثبت ّعىلما ّركعة ّفزيادة ّنسخّ، ّركعتني

ّ،ّوزيادةّالتغريبّعىلّاجللدّليسّبنسخ.الستعقاهبامّالتشهد

 خامتة:

بل،ّبخالفّماّلوّقال:ّهذاّمنسوخّ،ّ،ّفلوّقالّالراويّهذاّسابق:ّقّ يخعرفّبالتارالنسخّيّ 

ّوالّنراه.ّجلوازّأنّيقولهّعنّاجتهادّ 
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 الكتاب الثاين: يف السنة

ّيّقولّالرسولّصىلّاهللّعليهّوسلم،ّأوّفعله.وه

ّ،ّوذلكّيفّبابني:المّاآلنّيفّاألفعالّوطرقّثبوهتا،ّوالكوقدّسبقّمباحثّالقول

 يف الكالم يف أفعالهالباب األول: 

 وفيه مسائل:

ّإنّاألنبياءّصلواتّاهللّوسالمهّعليهمّمعصومونّالّيصدرّعنهمّذنبّإالّالصغائرّاألوىل:

ّوالتقريرّمذكورّيفّكتايب:ّاملصباح.ّسهوًا.

عندّابنّّ،ّوالوجوبفعلهّاملجردّيدلّعىلّاإلباحةّعندّمالك،ّوالندبّعندّالشافعيّالثانية:

ّاالص ّوتوقفّالصرييفطخريّوابنّخريانرسيجّوأبىّسعيد ّاملختارّ،، ،ّالحتامهلامّ،وهو

ّواحتاملّأنّيكونّمنّخصائصه.

فعلهّالّيكرهّوالّحيرم،ّواألصلّعدمّالوجوبّوالندب،ّفبقىّّاحتجّالقائلّباإلباحة:ّبأن

ّاإلباحة.

ّبأنّالغالبّعىلّفعلهّالوجوبّأوّالندب.ّوردّ 

ّ)وبالندب ّتعاىل: ّبأنّقوله ،ّ(ّيدلّعىلّالرجحانرسولّاهللّأسوةّحسنةّلقدّكانّلكمّيف:

ّ.واألصلّعدمّالوجوب

ّ ّتعاىل: ّبقوله ّ﴾واتبعوه﴿وبالوجوب: ّحت﴿، ّكنتم ّإن ّاهللّفاتبعوينقل ّآتاكمّ﴿ّ،﴾بون وما

ّفخذوه ّّ،﴾الرسول ّالصحابة ّعائشة:ّوإمجاع ّلقول ّاخلتانني، ّبالتقاء ّالغسل ّوجوب عىل

ّ.(فاغتسلناّ،هّإناّورسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمفعلتّ )

،ّمعناه:ّوماّأمركم،ّ﴾وماّآتاكم﴿،ّوأجيب:ّبأنّاملتابعةّهيّاإلتيانّبمثلّماّفعلهّعىلّوجهه

ّ.(خذواّعنىّمناسككم:ّ)،ّواستداللّالصحابةّبقوله﴾وماُّناكم﴿بدليلّ

لّآيةّدلتّلمّأنهّامتثا،ّأوّبامّعّ لمّجهتهعلمّإماّبتنصيصه،ّأوّبتسويتهّبامّعّ جهةّفعلهّتّ ّالثالثة:

كالصالةّبأذانّوإقامة،ّوكونهّموافقةّّه:ّبأماراتالوجوبّوخصوصاًّّّأحدهاّ،ّأوّبياُنا،عىل
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،ّوكونهّقضاءّجيبّكالركوعنيّيفّاخلسوف،ّوالندبّبقصدّالقربةّجمرداًّ،ّأوّممنوعًاّلوّملّنذر

ّملندوب.

ّفبنّعارضّفعلّ ّ.الفعالنّالّيتعارضانّالرابعة: ّالواجب  ّّه ّإتباعه ّنسخه، ّمتقدمًا وإنّقوالً

ّفبالعكس،ّوإنّاختصّبهّنسخهّيفّحقه ّعارضّعامًا ناّيفّحقناّقبلّ،ّوإنّاختصّبناّخص 

ّهلّالتاريخّفاألخذّبالقولّيفّحقناّالستبداده.الفعل،ّونسخّعناّبعده،ّوإنّج ّ

ّ.دّبرشعّ،ّوقيل:ّالتعبّ ّ:أنهّعليهّالصالةّوالسالمّقبلّالنبوةّاخلامسة:

ّوبعدها:ّفاألكثرّعىلّاملنع.

ّ.ّمرّباالقتباسوقيل:ّأّ 

ّ.،ّومراجعتناويكذبهّانتظارهّالوحي،ّوعدمّمراجعته

ّ.قيل:ّراجعّيفّالرجم

ّ.قلنا:ّلإللزام

ّ.استدلّبآياتّأمرّفيهاّباقتفاءّاألنبياءّالسالفةّعليهمّالصالةّوالسالم

ّقلنا:ّيفّأصولّالرشيعةّوكلياهتا.

 الباب الثاين: يف األخبار 

 وفيه فصول

 صدقهالفصل األول: فيام علم 

ّوهوّسبعة:

ّلمّوجودّخمربهّبالرضورةّأوّاالستدالل.األول:ّماّعّ 

ّ،ّوإالّلكناّيفّبعضّاألوقاتّأكملّمنهّتعاىل.الثاين:ّخربّاهللّتعاىل

،ّوظهورّاملعجزةّعىلّربّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلم،ّواملعتمدّدعواهّالصدقالثالث:ّخ

ّوفقه.

ّاإلمجاعّحجة.ّألنّ ّ؛الرابع:ّخربّكلّاألمة
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ّاخلامس:ّخربّمجعّعظيمّعنّأحواهلم.

ّالسادس:ّاخلربّاملحفوفّبالقرائن.

ّهمّعىلّالكذب.تّالعادةّتواطئيفّالكثرةّمبلغًاّأحالوهوّخربّبلغتّرواتهّّ،السابع:ّاملتواتر

 وفيه مسائل:

ّ.،ّخالفًاّللسمنيةأنهّيفيدّالعلمّمطلقاًّّاألوىل:

ّ.يضوقيل:ّيفيدّعنّاملوجودّالّعنّاملا

ّ.،ّواألشخاصّاملاضيةلمّبالرضورةّوجودّالبالدّالنائيةأناّنعّ:لنا

ّ.نجدّالتفاوتّبينهّوبنيّقولنا:ّالواحدّنصفّاالثننيّ:قيل

ّقلنا:ّلالستئناس.

ّالنظرّنية:الثا ّإىل ّحاجة ّفال ّالعلم، ّأفاد ّاخلرب ّتواتر ّإلمامإذا ّخالفًا ّوّ، احلجةّاحلرمني

ّ.والبرصي،ّوتوقفّاملرتىضّوالكعبي

ّ.لهّ،ّكالب ل هّوالصبيانّىتأتّ لوّكانّنظريًاّملّحيصلّملنّالّيّلنا:

ّ.،ّوأنّالّداعيّهلمّإىلّالكذبيتوقفّعىلّالعلمّبامتناعّتواطؤهمقيل:ّ

ّ.قلنا:ّحاصلّبقوةّقريبةّمنّالفعلّ،ّفالّحاجةّإىلّالنظر

ّالعلمّالثالثة: ّإفادة ّأّ.ضابطه: ّالسامعّرضورةّورشطه: ّوأنّالّنّالّيعلمه يعتقدّخالفهّ،

،ّوعددهمّمبلغًاّيمتنعّتواطؤهمّأنّيكونّسندّاملخربينّإحساسًاّبه،ّولشبههّدليل،ّأوّتقليد

ّ.عىلّالكذب

ّالق ّأربعةوقال ّكل ّقول ّألفاد ّوإال ّاألربعة، ّيكفي ّال ّالايض: ّشهود ّفالّجيبّتزكية زناّ،

ّ.،ّوتوقفّيفّاخلمسةحلصولّالعلمّبالصدقّأوّالكذب

ّ،ّفالّجيبّاالطراد،ّوبالفرقّبنيّالروايةّوالشهادة.فعلّاهللّتعاىلبأنّحصولّالعلمّبّ:وردّ 

ّوالسالمطّاثناّعرشورش  ّ ّالصالة ّموسىّعليه ّكنقباء ،ّ ّتعاىل: ّلقوله إنّيكنّ﴿،ّوعرشون:

ّعرشون ّوأربعون﴾منكم ،:ّّ ّتعاىل: ّاملؤمنني﴿لقوله ّمن ّاتبعك ّأربعني،ّّ﴾ومن وكانوا
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،ّعددّ،ّوثالثامئةّوبضعةّعرش﴾سبعنيّرجالًّّهمواختارّموسىّقو﴿لقولهّتعاىل:ّّ:وسبعون

ّ.أهلّبدر

ّ ّّوالكل  ّ.ضعيف 

ّ،ّفذاكّ،ّوإالّفيشرتطّذلكّيفّكلّالطبقات.ثمّإنّأخربواّعنّعيان

،ّتواترّّجراًّّوهلمّ ّ،نهّأعطىّمجالًّأعطىّدينارًاّ،ّوآخرّأًاّبأنّحامتمثاًلّلوّأخربّواحدّّالرابعة:

ّالقدرّاملشرتكّلوجودهّيفّالكل.

 الثاين: فيام علم كذبهالفصل 

ّوهوّقسامن:

ّ،ّأوّاستدالالً.لمّخالفهّرضورةًّاألول:ّماّعّ 

ّلو ّما ّيّ ّ.صحّلتوفرتّالدواعيّعىلّنقلهّالثاين: ّأكربّعلمّأنّالّبكام ّواملدينة ّبنيّمكة لدة

ّ.قلمنهام،ّإذّلوّكانّلن ّ

ّدلّعىلّإمامةّعيلوادعتّا ّتتواترّاإلقامة،ّمل،ّوملّيتواتر،ّكامّريضّاهللّعنهّلشيعةّأنّالنص 

ّ.عليهّالصالةّوالسالموالتسمية،ّومعجزاتّالرسولّ

ّالفروع ّمن ّاألوالن ّتلكّقلنا: ّوإما ّاإلمامة، ّبخالف ّخمالفتهام، ّيف ّبدعة ّوال ّكفر ّوال ،

ّفلقلةّاملشاهدين.ّاملعجزات

ّنّ  ّبعضّما (،ّسبّإىلّرمسألة: ّ)سيكذبّعيل  ّلقوله ّوسلمّكذب، سولّاهللّصىلّاهللّعليه

ّمنهاّماّالّيقبلّالتأويل،ّفيمتنعّصدورهّعنه.وألنّ

ّ،ّأوّافرتاءّاملالحدةّلتنفريّالعقالء.،ّأوّغلطهوسببه:ّنسيانّالراوي

 فيام ظن صدقه: الفصل الثالث

ّوالنظرّيفّطرفني:ّوهوّخربّالعدلّالواحد.

 األول: يف وجوب العمل به

ّ ّ.أيضاًّوالقفالّوالبرصي:ّدلّالعقلّعليهّالسمع،ّوقالّابنّرسيجّّدل 
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ّ.أوّللدليلّعىلّعدمهّرشعًاّوعقالًّ،ّوأنكرهّقومّلعدمّالدليل

ّ.وأحالهّآخرون

ّواألمورّالدنيوية.ّ،والشهادةّ،واتفقواّعىلّالوجوبّيفّالفتوى

ّّلناّوجوه:

ّأنهّأو ،ّجبّاحلذرّببنذارّطائفةّمنّالفرقة،ّواإلنذار:ّاخلربّاملخوف،ّوالفرقةّثالثةاألول:

ّ.والطائفةّواحدّأوّاثنان

ّ ّ.للرتجيّقيل:ّلعل 

ّ.فيحملّعىلّاإلجيابّملشاركتهّيفّالتوقعّ،قلنا:ّتعذر

ّ.قيل:ّاإلنذار:ّالفتوى

ّ.وغريهاملجتهدّ،ّوالروايةّينتفعّهباّنذار،ّوالقومّبغريّاملجتهدينيلزمّختصيصّاإلّ:قلنا

ّ.فيلزمّأنّخيرجّمنّكلّثالثةّواحدّ:قيل

ّقلنا:ّخصّالنصّفيه.

ّأنهّلوّملّيّ  ّعّ قبلّالثاين: ّلّ ملا ّبالذاتّالّيكونّبالغري،ّوالتايلّباطل،ّلقولهّّألنّ لّبالفسق، ما

ّ.﴾إنّجاءكمّفاسقّبنبأّفتبينوا﴿تعاىل:ّ

ّ.الثالث:ّالقياسّعىلّالفتوىّوالشهادة

ّ.قيل:ّيقتضيانّرشعًاّخاصًاّ،ّوالروايةّعاماًّ

ّ.بأصلّالفتوىّوردّ 

ّ.،ّواالعتقادّبالظنقيل:ّلوّجازّجلازّإتباعّاألنبياء

ّ؟قلنا:ّماّاجلامع

ّ.،ّوالظنّالّجيعلّماّليسّبمصلحةّمصلحةقيل:ّالرشعّيتبعّاملصلحة

ّقلنا:ّمنقوضّبالفتوىّ،ّواألمورّالدنيوية.
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 الطرف الثاين: يف رشائط العمل به

ّ ّ،ّأوّاخلرب.،ّأوّاملخربّعنهوهوّإماّيفّاملخرب 

ّ،ّوهىّمخس:أماّاألول:ّفصفاتّتغلبّعىلّالظن

ّ.غريّاملكلفّالّيمنعهّخشيةّاهللّتعاىلّ،ّفبناألول:ّالتكليف

ّ.قيل:ّيصحّاالقتداءّبالصبيّاعتامدًاّعىلّخربهّبطهره

ّعىلّّ،بلقّ ّىعىلّطهرهّ،ّفبنّحتملّثمّبلغّوأدّ ّقلنا:ّلعدمّتوقفّصحةّصالةّاملأموم قياسًا

ّالشهادةّ،ّولإلمجاعّعىلّإحضارّالصبيانّجمالسّاحلديث.

كاملجسمةّإنّاعتقدواّحرمةّالكذب،ّّروايةّالكافرّاملوافق،ّفتقبلّالثاين:ّكونهّمنّأهلّالقبلة

دّ ،ّفبنهّيمنعهّعنه.ّوقاسهّالقاضيانّبالفاسق ّبالفرق.ّور 

ّ.اقرتافّالكبائرّوالرذائلّاملباحةكةّيفّالنفسّمتنعهاّمنّلّ الثالث:ّالعدالة:ّوهيّمّ 

ّ.بلهلّقّ ،ّوإنّج ّروايةّمنّأقدمّعىلّالفسقّعاملاًّّفالّتقبل

ّقالّالقايضّأبوّبكر:ّضمّجهاًلّإىلّفسق.ّ

ّ.قلنا:ّالفرقّعدمّاجلرأة

ّوم ّت قبلّروايته، ّال ّت عرفّعدالته ّمانعّألنّ نّال ّكالصباّالفسق ّعدمه، ّمنّحتقق ّفالّبد ،

ّوالكفر.ّ

ّ،ّوفيهاّمسائل:والعدالةّتعرفّبالتزكية

ّ:ّرشطّالعددّيفّالروايةّوالشهادة،ّومنعّالقايضّفيهام.األوىل

ّكاألصل.ّ،الفرقّ:واحلق

،ّ،ّوقيل:ّسببهام،ّوقيل:ّسببّالتعديلعيّريضّاهللّعنه:ّيذكرّسببّاجلرحالثانية:ّقالّالشاف

ّفيهام.ّ،وقالّالقايض:ّال

ّفيهّزيادة.ّألنّ ،ّثالثة:ّاجلرحّمقدمّعىلّالتعديلال
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،ّالعدلرويّعنهّمنّالّيروىّعنّغريّ،ّأوّيرابعة:ّالتزكية:ّأنّحيكمّبشهادته،ّأوّيثنىّعليهال

ّه.ربأوّيعملّبخ

ّالرابع:ّالضبط،ّوعدمّاملساهلةّيفّاحلديث.

ّورشطّأبوّعيلّالعدد.

دّ  ّ:ّبقبولّالصحابةّخربّالواحد.ور 

ّ.قال:ّطلبواّالعدد

ّقلنا:ّعندّالتهمة.

ّ.فقهّالراويّإنّخالفّالقياساخلامس:ّرشطّأبوّحنيفةّريضّاهللّعنهّ

دّ  ّفيكفي.ّ،نّالعدالةّتغلبّظنّالصدقأبّور 

ّ.أماّالثاين:ّفأنّالّخيالفهّقاطعّالّيقبلّالتأويلو

،ّوعملّاألكثرّوالّيرضهّخمالفةّالقياس،ّماّملّيكنّقطعيّاملقدمات،ّبلّيقدمّلقلةّمقدماته

ّوالراوي.

ّيهّمسائل:وأماّالثالث:ّفف

ّاألوىل:ّأللفاظّالصحايبّسبعّدرجات:

ّ.األوىل:ّحدثنيّونحوه

ّ.الحتاملّالتوسطّ،وسلمالثانية:ّقالّالرسولّصىلّاهللّعليهّ

ّ.،ّوالدوامّوالالدوامحتاملّاعتقادّماّليسّبأمرّأمرًا،ّوالعمومّواخلصوصالّ،مرلثالثة:ّأّ ا

همّمنهّفّ ّمنّطاوعّأمريًاّ،ّإذاّقالهّألنّ حجةّعندّالشافعيّريضّاهللّعنه،ّمرناّ،ّوهوّالرابعة:ّأّ 

ّ.بيانّالرشعّغرضهّه،ّوألنّ أمرّ 

ّ.اخلامسة:ّمنّالسنة

ّ،ّوقيل:ّللتوسط.:ّعنّالنبيّصىلّاهللّعليهّوسلمالسادسة

ّالسابعة:ّكناّنفعلّيفّعهده.
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:ّهلّسمعت؟ّ،ّويقولّلهخ،ّأوّقرأّعليهالثانية:ّلغريّالصحايبّأنّيرويّإذاّسمعّمنّالشي

شيخّوقال:ّسمعتّماّ،ّأوّكتبّالقال:ّنعم،ّأوّأشار،ّأوّسكت،ّوظنّإجابتهّعندّاملحدثني

ّله.،ّأوّجييزّيفّهذاّالكتاب

ّألبىّحنيفةّومالكّريضّاهللّعنهام.،ّخالفًاّالثالثة:ّالّتقبلّاملراسيل

ّ.علمّ،ّفالّتقبلأنّعدالةّاألصلّملّتّ ّ:لنا

ّ.قيل:ّالروايةّتعديل

ّ.قلنا:ّقدّيروىّعنّغريّالعدل

ّ.قيل:ّإسنادهّإىلّالرسولّيقتىضّالصدق

ّ.قلنا:ّبلّالسامع

ّ.بلتقيل:ّالصحابةّأرسلواّوقّ 

ّالسامع.ّقلنا:ّلظنّ 

ّأوّفتوىّأكثرّأهلّالعلم.ّ،قبلّإذاّتأكدّبقولّالصحايبرسلّيّ فرعان:ّاألول:ّامل

ّإمهالهّيدلّعىلّالضعف.ّألنّ ّ،،ّوقيل:ّالالثاين:ّإنّأرسل،ّثمّأسندّق بل

ّ.،ّخالفًاّالبنّسريينلرابعة:ّجيوزّنقلّاحلديثّباملعنىا

ّ.أنّالرتمجةّبالفارسيةّجائزةّ،ّفبالعربيةّأوىلّ:لنا

ّ.يل:ّيؤديّإىلّطمسّاحلديثق

ّاّملّيكنّذلك.قلنا:ّملاّتطابق

إنّاحتدّوجازّالذهولّعىلّ،ّوكذاّبلتّالزيادةإذاّزادّأحدّالرواةّوتعددّاملجلسّقّ اخلامسة:ّ

ّاآلخرين،ّوملّيغريّإعرابّالباقي.ّ

ّ.قبلوإنّملّجيزّالذهولّملّتّ 

ّ.طلبّالرتجيحّ(أوّنصفّشاةّ(ّ،ّ)يفّكلّأربعنيّشاةّشاةوإنّغريّاإلعرابّمثل:ّ)

ّ،ّفاالعتبارّبكثرةّاملرات.نّزادّمرةّوحذفّأخرىفب
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 يف اإلمجاع: الكتاب الثالث

ّوهوّاتفاقّأهلّاحللّوالعقدّمنّأمةّحممدّصىلّاهللّعليهّوسلمّعىلّأمرّمنّاألمور.

ّوفيهّثالثةّأبواب:

 الباب األول: يف بيان كونه حجة

 وفيه مسائل: 

ّ.،ّعىلّمأكولّواحدكاجتامعّالناسّيفّوقتّواحد:ّحمال،ّقيلّاألوىل:

ّ.وأجيب:ّبأنّالدواعيّخمتلفةّثمة

،ّأوّازّخفاءّواحدّمنهم،ّومخوله،ّوكذبهّخوفاًّ،ّوجويل:ّيتعذرّالوقوفّعليهّالنتشارهموق

ّ.رجوعهّقبلّفتوىّاآلخر

ّ،ّفبُنمّكانواّحمصورينّقليلني.:ّبأنهّالّيتعذرّيفّأيامّالصحابةوأجيب

ّ.،ّخالفًاّللنظامّوالشيعةّواخلوارجأنهّحجةّالثانية:

ّلناّوجوه:

ّ،ّحيثّقال:ؤمننيّيفّالوعيد،ّواتباعّغريّسبيلّاملأنهّتعاىلّمجعّبنيّمشاقةّالرسولّاألول:

،ّفيجبّاتباعّسبيلهمّاآليةّ،ّفيكونّحمرماًّّ﴾ومنّيشاققّالرسولّمنّبعدّماّتبنيّلهّاهلدى﴿

ّ.إذّالّخمرجّعنهام

ّ.الكلّقيل:ّرتبّالوعيدّعىل

ّ.اّذكرّاملخالفة:ّبلّعىلّكلّواحدّ،ّوإالّمللناق

ّ.قيل:ّالرشطّيفّاملعطوفّعليهّرشطّيفّاملعطوف

ّ.اهلدىّدليلّالتوحيدّوالنبوةّألنّ ّ،مّملّيرضوإنّسلّ ّ،قلنا:ّال

ّ.قيل:ّالّيوجبّحتريمّكلّماّغاير

ّ.قلنا:ّجلوازّاالستثناء

ّقيل:ّالسبيلّدليلّاملجمعني.ّ
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ّ.مجاعّأوىلّلعمومهقلنا:ّمحلهّعىلّاإل

ّ.قيل:ّجيبّإتباعهمّفيامّصارواّبهّمؤمنني

ّ.املشاقةّ ّنا:ّحينئذّتكونّاملخالفةّ قل

ّ.رتكّاإلتباعّرأساًّقيل:ّب

ّ.قلنا:ّالرتكّغريّسبيلهم

ّ.قيل:ّالّجيبّاتباعهمّيفّفعلّاملباح

ّ.قلنا:ّكاتباعّالرسولّعليهّالصالةّوالسالم

ّ.قيل:ّاملجمعونّاثبتواّبالدليل

ّ.خصّالنصّفيهقلنا:ّ

ّ.قيل:ّكلّاملؤمننيّاملوجودينّإىلّيومّالقيامة

ّاملقصودّالعملّوالّعملّيومّالقيامة.ّألنّ ،ّقلنا:ّبلّيفّكلّعرص

هلمّ﴾وكذلكّجعلناكمّأمةّوسطاًّ﴿الثاين:ّقولهّتعاىل:ّ قوالًّّ،فتجبّعصمتهمّعنّاخلطأّعد 

ّوفعاًلّ،ّكبريةّوصغريةّ،ّبخالفّتعديلنا.

ّ.لعبدّ،ّوالوسطّفعلّاهللّتعاىلالعدالةّفعلّاّ:قيل

ّ.قلنا:ّفعلّالعبدّفعلّاهللّتعاىلّعىلّمذهبنا

ّ.قيل:ّعدولّوقتّأداءّالشهادة

ّنّالكلّيكونونّكذلك.لنا:ّحينئذّالّمزيةّهلمّفبق

ّقالّالنبيّصىلّاهللّعليهّوسلم ّوإنّونّ:ّ)الّجتتمعّأمتيّعىلّخطأ(الثالث: ّفبُنا ،ّ ملّظائره

ّ،ّلكنّاملشرتكّبينهامّمتواتر.ّتتواترّآحادها

ّوالشيعةّعولواّعليهّالشتاملهّعىلّقولّاإلمامّاملعصوم.

إنّاجتامعّأهلّاملدينةّحجة،ّلقولهّعليهّالصالةّوالسالم:ّ)ّ:قالّمالكّريضّاهللّعنهّالثالثة:

ّوهوّضعيف.ّ،(خبثهاّنفياملدينةّلت
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ليذهبّعنكمّالرجسّأهلّالبيتّ﴿:ّإمجاعّالعرتةّحجة،ّلقولهّتعاىل:ّقالّالشيعةّالرابعة:

ّّ،وفاطمةّوابنامهاّرضوانّاهللّعليهمّ،ّوهم:ّعيل﴾ويطهركمّتطهرياًّ عليهّّألُناّملاّنزلتّلف 

ّ(،ّولقولهّعليهّالصالةّوالسالم:ّ)إينهؤالءّأهلّبيتيالةّوالسالمّعليهمّكساًءّوقال:ّ)الص

ّ.(تاركّفيكمّماّمتسكتمّبهّلنّتضلواّكتابّاهللّوعرتيت

قالّالقايضّأبوّخازم:ّإمجاعّاخللفاءّاألربعةّحجة،ّلقولهّعليهّالصالةّوالسالم:ّّاخلامسة:

ّ(.عليكمّبسنتيّوسنةّاخللفاءّالراشدينّمنّبعدي)

بكرّّاقتدواّباللذينّمنّبعديّأيب:ّ)لقولهّصىلّاهللّعليهّوسلمّحجة،ّوقيل:ّإمجاعّالشيخني

ّ.(وعمر

ّووحدةّالصانعّ،ّالّكبثباته.ّ،كحدوثّالعامل،ّتدلّباإلمجاعّفيامّالّيتوقفّعليهيسّالسادسة:

 يف أنواع اإلمجاع: الباب الثاين

 وفيه مسائل:

ّ؟إذاّاختلفواّعىلّقولنيّفهلّملنّبعدهمّإحداثّقولّثالثّاألوىل:

ّ.،ّوإالّفالثالثّإنّملّيرفعّجممعًاّعليهّجازالّ:ّأنواحلق

ّالّسبيلّإىلّحرمانه.وقيل:ّهلامّفّ،:ّاملرياثّللجدمثاله:ّماّقيلّيفّاجلدّمعّاألخ

ّ.قيل:ّاتفقواّعىلّعدمّالثالث

ّ.،ّفزالّبزوالهقلنا:ّكانّمرشوطًاّبعدمه

ّ.قيل:ّواردّعىلّالوحداين

ّقلنا:ّملّيعتربّفيهّإمجاعًا.

ّ.قيل:ّإظهارهّيستلزمّختطئةّاألولني

ّوفيهّنظر.ّ.وأجيب:ّبأنّاملحذورّهوّالتخطئةّيفّواحد

ّ؟ليفصتإذاّملّيفصلواّبنيّمسالتنيّفهلّملنّبعدهمّالّالثانية:
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جممعّّ،ّألنهّرفعحتدّاجلامعّكتوريثّالعمةّواخلالة،ّملّجيز،ّأوّا:ّإنّنصواّبعدمّالفرقواحلق

ّ.هّيفّمجيعّاألحكام،ّوإالّجيبّعىلّمنّساعدّجمتهدًاّيفّحكمّمساعدتّ عليه،ّوإالّجاز

ّ.مجعواّعىلّاالحتادقيل:ّأ

ّقلنا:ّعنيّالدعوى.

ّ.واألكلّالّ،قيل:ّقالّالثوري:ّاجلامعّناسيًاّيفطر

ّيل.لليسّبدّ:قلنا

ّرييف.،ّخالفًاّللصجيوزّاالتفاقّبعدّاالختالفّالثة:الث

ّماّسبق.ّ:ولهّ.عىلّاخلالفة،ّبعدّاالختالفاإلمجاعّلنا:ّ

ّّة:الرابع ّالولدّعىلّأحدّقويلّاألولنيّاالتفاق  ّبيعّأم ّإمجاعّ واملتعةّكاالتفاقّعىلّحرمة ،ّّ،

ّ.خالفًاّلبعضّالفقهاءّواملتكلمني

ّ.أنهّسبيلّاملؤمننيّ:لنا

ّ.أوجبّالردّإىلّاهللّتعاىلّ(فانّتنازعتمقيل:ّ)

ّ.قلنا:ّزالّالرشط

ّ(.أصحايبّكالنجومّبأيمّاقتديتمّاهتديتم:ّ)قيل

ّ.قلنا:ّاخلطابّمعّالعوامّالذينّيفّعرصهم

ّ.قيل:ّاختالفهمّإمجاعّعىلّالتخيري

ّقلنا:ّممنوع.

ّ،ّلكونهّقولّكلّاألمة.الطائفتنيّيصريّقولّالباقنيّحجةّإذاّاختلفواّفامتتّإحدىّاخلامسة:

ّ.،ّفليسّببمجاعّوالّحجةإذاّقالّالبعضّوسكتّالباقونّالسادسة:

ّ.وقالّابنه:ّهوّحجةّ.بعدهمّإمجاعّ ّ:وقالّأبوّعيل

ّ.أوّتصويبّكلّجمتهدّ،أوّخوفّ،أنهّربامّسكتّلتوقفّ:لنا

ّ.عرفّلهّخمالفبالقولّاملنترشّماّملّيّ قيل:ّيتمسكّ
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ّجوابه:ّاملنعّ،ّوأنهّإثباتّاليشءّبنفسه.

ّ،ّكقولّالبعضّوسكوتّالباقني.ع:ّقولّالبعضّفيامّتعمّبهّالبلوى،ّوملّيسمعّخالفهفر

 يف رشائطه: الباب الثالث

 وفيه مسائل:

ّقولّغريهمّبالّدليلّأنّاألوىل: ،ّفلوّ،ّفيكونّخطأيكونّفيهّقولّكلّعامليّذلكّالفن،ّفبن 

ّ.خالفهّواحدّملّيكنّسبيلّالكل

ّ.يصدقّعىلّاألكثرّ(املؤمنون:ّ)قالّاخلياطّوابنّجريرّوأبوّبكرّالرازي

ّ.قلنا:ّجماز

ّ(.عليكمّبالسوادّاألعظمقالوا:ّ)

ّقلنا:ّيوجبّعدمّااللتفاتّإىلّخمالفةّالثلث.

ّ.الفتوىّبدونهّخطأّألنّ ،ّالّبدّلهّمنّسندّالثانية:

ّ.كانّفهوّاحلجةقيل:ّلوّ

ّ.يكونانّدليلنيّ:لناق

ّ.قيل:ّصححواّبيعّاملراضاةّبالّدليل

ّبلّتركّاكتفاءّباإلمجاع.ّ،قلنا:ّال

ّ.فرعان:ّاألول:ّجيوزّاإلمجاعّعنّاألمارةّبأُناّمبدأّاحلكم

ّ.قيل:ّاإلمجاعّعىلّجوازّخمالفتها

ّ.قلنا:ّقبلّاإلمجاع

ّ.فيهاّقيل:ّاختلف

ّالواحد.قوضّبالعمومّوخربّقلنا:ّمن

ّا ّأليبّملوافقّحلديثالثاين: ّخالفًا ّاجتامعّاهللّالبرصيّعبدّالّجيبّأنّيكونّعنه، ّجلواز ،

ّدليلني.
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ّ.،ّألنهّالدليلّقامّبدونهالّيشرتطّانقراضّاملجمعنيّثالثة:ال

ّ.،ّثمّرجعيفّمنعّبيعّأمّالولدّريضّاهللّعنهمّالصحابةّ ّقيل:ّوافقّعيلّي

دّ  ّباملنع.ّور 

ّكالسنة.ّ،طّالتواترّيفّنقلهالّيشرتّالرابعة:

ّلّالقابلّلهّ،ّوإالّتساقطا.،ّأ وّ إذاّعارضهّنصّاخلامسة:

 

 الكتاب الرابع: يف القياس

ّ.الشرتاكهامّيفّعلةّاحلكمّعندّاملثبتّ،وهوّإثباتّمثلّحكمّمعلومّيفّمعلومّآخر

لوّملّيشرتطّالصومّيفّصحةّاالعتكافّملاّوجبّبالنذرّّ:يفّقولناّحلكامنّغريّمتامثلنياّ:قيل

ّ.كالصالة

ّوالتامثلّحاصلّعىلّالتقدير ّوالقياسّلبيانّاملالزمة، ّتالزم، ّواالقرتاينّالّقلنا: ّوالتالزم ،

ّنسميهامّقياسًا.

ّوفيهّبابان:

 يف بيان أنه حجة: الباب األول

 وفيه مسائل: 

ّّاألوىل: ّيف ّبه ّجيبّالعمل ّعليه: ّعقالًّرشعاًّالدليل ّوالبرصي: ّالقفال ّوقال ّوالقاساينّ، ،

ّمنصوصة ّالعلة ّحيث ّأوىلوالنهرواين: ّباحلكم ّالفرع ّأو ّحتريمّّ،، ّالرضبّعىل كتحريم

ّ.وأحالهّالشيعةّوالنظامّ،،ّوداودّأنكرّالتعبدّبهالتأفيف

ّواستدلّأصحابناّبوجوه:

ّإ ّاألصل ّعن ّجماوزة ّأنه ّاألول: ّوهو ّاعتبار، ّواملجاوزة ّالفرع، ّقوله:ّىل ّيف ّبه مأمور

ّ.﴾فاعتربوا﴿

ّ.القياسّالرشعيّالّيناسبّصدرّاآليةّ،ّفبنّ قيل:ّاملرادّاالتعاظ
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ّ.قلنا:ّاملرادّالقدرّاملشرتك

ّ.قيل:ّالدالّعىلّالكيلّالّيدلّعىلّاجلزئي

ّ.ولكنّهاهناّجوازّاالستثناءّدليلّالعمومّ،قلنا:ّبىل

ّ.قيل:ّالداللةّظنية

ّالظن.قلنا:ّاملقصودّالعملّفيكفيّ

ّ.الثاين:ّقصةّمعاذّوأيبّموسى

ّ.﴾اليومّأكملتّلكمّدينكم﴿:ّقيل:ّكانّذاكّقبلّنزول

ّ،ّلعدمّالنصّعىلّمجيعّالفروع.قلنا:ّاملرادّاألصول

(،ّوالرأيّهوّالكاللةّماّعداّالوالدّوالولدّبرأييأقولّلث:ّأنّأباّبكرّقالّيفّالكاللة:ّ)الثا

(ّ،ّأقيضّفيهّبرأييهدهّبالقياس،ّوقالّيفّاجلد:ّ)مرّأمرّأباّموسىّيفّع،ّوعالقياسّإمجاعاًّ

ّ(،اجتمعّرأييّورأىّعمرّيفّأمّالولدّ(،ّوقالّعيل:ّ)إنّاتبعتّرأيكّفسديدوقالّعثامن:ّ)

ّ.،ّوملّينكرّعليهمّ،ّوإالّالشتهرباسّاجلدّعىلّابنّاالبنّيفّاحلجبوقاسّابنّع

ّ.قيل:ّذموهّأيضاًّ

ّحيثّفقدّرشطهّتوفيقًا.ّ:قلنا

ّالر ّظنّ ابع: ّّبعلةّ ّاحلكمّيفّاألصلّتعليلّ ّإن  ،ّيفّالفرعّاحلكمّ ّظنّ ّتوجدّيفّالفرعّيوجب 

ّهلام ّالرتك ّوال ّهبام، ّالعمل ّيمكن ّال ّممنوعوالنقيضان ّباملرجوح ّوالعمل ّالعملّّ،، فتعني

ّبالراجح.ّ

ّاحتجواّبوجوه:ّ

ّّاألول: ّتعاىل: ّتقولوا﴿ّ،﴾الّتقدموا﴿قوله نّإ﴿ّ،﴾والّرطب﴿ّ،﴾والّتقف﴿ّ،﴾وأن

ّ.﴾الظن

ّ،ّوالظنّيفّطريقه.قلنا:ّاحلكمّمقطوع
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وبرهةّّ،)تعملّهذهّاألمةّبرهةّبالكتاب،ّوبرهةّبالسنةالثاين:ّقولهّعليهّالصالةّوالسالم:ّ

ّ.(،ّفبذاّفعلواّذلكّضلوابالقياس

ّ.الثالث:ّذمّبعضّالصحابةّلهّمنّغريّنكري

ّ.قلنا:ّمعارضانّبمثلهامّفيجبّالتوفيق

ّ.إنكارهّعنّالعرتةالرابع:ّنقلّاألماميةّ

ّقلنا:ّمعارضّبنقلّالزيدية.

ّ.﴾والّتنازعوا﴿،ّوقدّقالّاهللّتعاىل:ّ:ّأنهّيؤديّإىلّاخلالفّواملنازعةاخلامس

ّ.فّأمتيّرمحة(اختال)،ّلقولهّعيهّالصالةّوالسالم:ّقلناّاآليةّيفّاآلراءّواحلروب

ّ عّبنيّ،ّومجالقرصّلّبنيّاألزمنةّواألمكنةّيفّالرشف،ّوالصلواتّيفالسادس:ّالشارعّفض 

ّوالرتابّيفّالتطهري ّوأوجبّالتعففّعىلّاملاء ّوقطعّ، ّاحلسناء، ّدونّاألمة ّالشوهاء احلرة

،ّفر،ّورشطّفيهّشهادةّأربعةّدونّالكسارقّالقليل،ّدونّغاصبّالكثري،ّوجلدّبقذفّالزنا

ّ.وذلكّينايفّالقياس

ّقلنا:ّالقياسّحيثّعرفّاملعنى.

ّ.ضّالفقهاء:ّإنّالتنصيصّعىلّالعلةّأمرّبالقياسقالّالنظامّوالبرصيّوبعّالثانية:

ّ.بنيّالفعلّوالرتكّ:وفرقّأبوّعبدّاهلل

ّّ:لنا ّقال: ّإذا ّمسكرة)أنه ّلكوُنا ّاخلمر ّمطلقاًّحرمت ّاإلسكار ّعلية ّحيتمل ّوعليةّ( ،

ّ.إسكارها

ّ.قيل:ّاألغلبّعدمّالتقييد

ّ.قلنا:ّفالتنصيصّوحدهّالّيفيد

ّ.ندفعّاالحتاملقيل:ّلوّقالّعلةّاحلرمةّاإلسكارّالّ

ّفيثبتّاحلكمّيفّكلّالصورّبالنص.ّ:قلنا
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كتحريمّالرضبّعىلّحتريمّّ:فيكونّالفرعّباحلكمّأوىلّ،،ّأوّظنيالقياسّإماّقطعيّالثالثة:

كقياسّالبطيخّعىلّالربّّ:،ّأوّأدونالعبدّيفّالرساية،ّأوّمساويًا:ّكقياسّاألمةّعىلّالتأفيف

ّيفّالربا.

ّ.حتريمّأنواعّاألذىّعرفاًّّقيل:ّحتريمّالتأفيفّيدلّعىل

ّ.ويكذبه:ّقولّامللكّللجالدّاقتلهّوالّتستخفّبه

ّ.قيل:ّلوّثبتّقياسًاّملاّقالّبهّمنكره

ّ.قلنا:ّالقطعيّملّينكر

ّلكّاحلبةّوالّالنقريّوالّالقطمري.،ّكقوهلم:ّفالنّالّيمقيل:ّنفيّاألدنىّيدلّعىلّنفيّاألعىل

،ّوالّماّالثاين:ّفألنّالنقلّفيهّرضورة،ّوأنفيّالكل:ّأماّاألولّفألنّنفيّاجلزءّيستلزمّقلنا

ّرضورةّهنا.

ّ.لعمومّالدالئلّ،والكفاراتّياسّجيريّيفّالرشعيات،ّحتىّاحلدودالقّالرابعة:

ّ.أكثرّاملتكلمنيّدويفّالعقلياتّعن

ّ.ويفّاللغاتّعندّأكثرّاألدباء

ّكأقلّاحليضّوأكثره.ّ،دونّاألسبابّوالعادات

 هالباب الثاين: يف أركان

ّ ّصورة ّيف ّاحلكم ّثبت ّوالثانيةّ إذا ّأصاًل، ّاألوىل ّتسمى ّغريها ّوبني ّبينها ،ّفرعاًّّملشرتك

ّ.وجامعاًّّعلةًّّواملشرتكّ 

ّ ّفرعًا،ّيفّاحلكمّ ّواإلمامّ ّ،احلكمّيفّاألصلّأصالًّّوجعلّاملتكلمونّدليل  ّاألوىلّأصاًلّوالعلة 

ّوبيانّذلكّيفّفصلني:ّويفّالثانيةّبالعكس.

 العلةيف : الفصل األول

ّ.فّللحكموهيّاملعرّ 

ّ.قيل:ّاملستنبطةّعرفتّبهّفيدور
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ّ.،ّوتعريفهاّيفّالفرع،ّفالّدورقلنا:ّتعريفهّيفّاألصل

 والنظرّيفّأطراف:

 ألول: يف الطرق الدالة يف العليةالطرف ا

ّتعاىلّلنص القاطع:األول: ا ّالسالم:ّ،﴾كيالّيكونّدولة﴿ّ:كقوله ّعليه إنامّجعلّ)ّوقوله

ّ(.إنامُّنيتكمّعنّحلومّاألضاحيّألجلّالدافة)ّوقوله:ّ(،البرصّاالستئذانّألجل

ّتعاىل(الالم)ّوالظاهر: ّقالو﴾لدلوكّالشمس﴿ّ::ّكقوله ّفبنّأئمةّاللغة ّالالمّللتعليل،ّ، ا:

ّ.﴾ولقدّذرأناّجلهنم﴿ّ:ويفّقولهّتعاىل

ّ.للعاقبةّجمازاًّ،ّّ"خرابلواّللموتّوابنواّلدّ ل ّّ"وقولّالشاعر:ّ

إُناّ)،ّوقولهّعليهّالصالةّوالسالم:ّ(تقربوهّطيبًاّفبنهّحيرشّيومّالقيامةّملبياًّالّ)مثل:ّ(ّإنّ )و

ّ(.منّالطوافنيّعليكمّوالطوافات

ّ.﴾فبامّرمحةّمنّاهللّلنتّهلم﴿مثل:ّ(ّالباء)و

ّوهوّمخسةّأنواع:ّّ،الثاين: اإليامء

،ّلشارع،ّويفّلفظّا،ّويكونّيفّالوصف،ّأوّاحلكمالفاءاألول:ّترتيبّاحلكمّعىلّالوصفّب

ّ.(زنىّماعزّفرجم)ّ،(الّتقربوهّطيباًّ)ّ،﴾والسارقّوالسارقة﴿مثاله:ّّ.أوّالراوي

ّ.فرع:ّترتيبّاحلكمّعىلّالوصفّيقتيضّالعلية

ّ.قيل:ّإذاّكانّمناسباًّ

ّاّ:لنا ّأكرم ّقيل: ّلو ّقدّحيسنأنه ّفبنه ّاألمر، ّوليسّملجرد ّقبح، ّالعامل، ّفهوّجلاهلّوأهن ،

ّ.لسبقّالتعليل

ّ.هذهّالصورةّ،ّالّتستلزمّداللتهّيفّالكلّقيل:ّالداللةّيف

ّقلنا:ّجيبّدفعًاّلالشرتاك.
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ّ ّأن ّعليهالثاين: ّاملحكوم ّبصفة ّرسولّاهللكقّ.حيكمّعقبّعلمه ّأفطرتّيا ،ّولّاألعرايب:

ّ ّرقبة)فقال: ّأعتق ّجوابهّألنّ (، ّتغلّ صالحية ّجواباًّ، ّمّ بّكونه ّوالسؤال ّتق، ّفيه ،ّيراًّدعاد

ّفالتحقّباألول.

ثمرةّطيبةّوماءّ)،ّ(إُناّمنّالطوافنيّعليكم)مثل:ّّ.ملّيفدّيذكرّوصفًاّلوّملّيؤثرثالث:ّأنّال

،ّوقولهّلعمرّوقدّسألهّ(أينقصّالرطبّإذاّجف،ّقيل:ّنعم،ّقالّفالّإذن)وقوله:ّ(،ّطهور

ّ.(أرأيتّلوّمتضمضتّبامءّثمّجمجته)عنّقبلةّالصائم:ّ

،ّوقولهّعليهّالصالةّ(اتلّالّيرثالق)مثل:ّّنّيفرقّاحلكمّبنيّشيئنيّبذكرّوصف.الرابع:ّأ

ّ.(جلنسانّفبيعواّكيفّشئتم،ّيدًاّبيدإذاّاختلفّا)والسالم:ّ

ّ.﴾وذرواّالبيع﴿عنّمفوتّالواجب،ّمثل:ّّاخلامس:ّالنهي

ّبامتزاجّبوينّعىلّاألخّمنّاألبّيفّاإلرثكتعليلّتقديمّاألخّمنّاألّ.الثالث: اإلمجاع ،

ّالنسبني.

ّ.ماّجيلبّلإلنسانّنفعًاّأوّيدفعّعنهّرضراًّّ:املناسبوّالرابع: املناسبة.

ّوالعقلّبالزجرّّ:هوّحقيقيّدنيويّرضوريو ّوالدينّبالقتال، كحفظّالنفسّبالقصاص،

ّ.عنّاملسكرات،ّواملالّبالضامن،ّوالنسبّباحلدّعىلّالزنا

ّومصلحي:ّكنصبّالويلّللصغري.

ّ.كتحريمّالقاذوراتّ:وحتسيني

ّ.كتزكيةّالنفسّخروي:وأّ 

ّظنّمناسبًاّفيزولّبالتأملّفيه.يّ ّ:وإقناعي

ّفيه ّالشارع ّاعتربها ّإذا ّالعلية ّتفيد ّكامتزاجّواملناسبة ّجنسه، ّيف ّأو ّاحلرمة، ّيف ّكالسكر ،

احلائضّواملسافرّيفّسقوطّالصالة،ّّ،ّكاملشقةّاملشرتكةّبنيبالعكسّ،ّأوالنسبنيّيفّالتقديم

ّةّالقذف.ىلّالشاربّلكونّالرشبّمظن،ّكبجيابّحدّالقذفّعأوّجنسهّيفّجنسه
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االستقراءّدلّعىلّأنّاهللّسبحانهّرشعّأحكامهّملصالحّّألنّ ،ّظنونواملظنةّقدّأقيمتّمقامّامل

ّكونهّعلة.ّنّ ،ّظّ ،ّوملّيوجدّغريهبتّحكمّوهناكّوصففحيثّثّ،تفضاًلّوإحساناًّّ،العباد

ّاعتربهّمالك.ّاملناسبّاملرسل،ّهوّوإنّملّتعترب:

ّ،ّكالطعمّيفّالربا.نسهّيفّجنسه،ّوملّيؤثرّجفيهوالغريب:ّماّأثرّهوّ

ّ.واملالئم:ّماّأثرّجنسهّيفّجنسهّأيضاًّ

ّماّأثرّجنسهّفيه.ّ:واملؤثر

يدّمنّنفعهّالّيصريّنفعهّتضمنّرضرًاّأزّالفعلّوإنّ ّألنّ ،ّعارضةمسألة:ّاملناسبةّالّتبطلّبامل

ّ،ّلكنّيندفعّمقتضاه.غريّنفع

ّاملقارنّللحكمّإنّناسبهّقالّالقايضّاخلامس: ،ّأوّكالسكرّللحرمةّفهوّاملناسبّبالذات:

ّ.كبناءّالقنطرةّللتطهريّالشرتاطّالنيةّفهوّالشبه،ّوإنّملّيناسبّفهوّالطردّبالتبعّكالطهارة

ّوإالّفهوّالطرد.ّ،فهوّالشبهّلمّاعتبارّجنسهّالقريبوقيل:ّماّملّيناسبّإنّعّ 

،ّوملّظنّاستلزامهاإلمام:ّماّيّ :ّيفّالصورة،ّوةليّ ،ّوابنّعّ عتربّالشافعي:ّاملشاهبةّيفّاحلكموا

ّ.يعتربّالقايضّمطلقاًّ

ّ.فيثبتّاحلكمّ،أنهّيفيدّظنّوجودّالعلةّ:لنا

ّ.قال:ّماّليسّبمناسبّفهوّمردودّباإلمجاع

ّقلنا:ّممنوع.

ّ.وينعدمّبعدمههوّأنّحيدثّاحلكمّبحدوثّوصفّّالسادس: الدوران

ّ.،ّوقيل:ّالّقطعًاّوالّظناًّوهوّيفيدّظنًا،ّوقيل:ّقطعاًّ

،ّوإالّنهّإنّوجدّقبلهّفليسّبعلةّللتخلف،ّأل:ّأنّاحلادثّلهّعلة،ّوغريّاملدارّليسّبعلةلنا

ّفاألصلّعدمه.
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اراتّمعّالتخلفّيفّيشءّمنّالصورّالّجتتمعّمعّعدمّعليةّبعضها،ّوأيضًا:ّعليةّبعضّاملد

تدلّفيلزمّّ،ّأوّالن:ّإماّأنّتدلّعىلّعليةّاملدارّفيلزمّعليةّهذهّاملداراتالدوراّةهيماّألنّ 

ّ.،ّفانتفىّالثاين،ّللتخلفّالساملّعنّاملعارض،ّواألولّثابتعليةّتلك

ّ.لولّقدّالّيثبتّملعارضدجيب:ّبأنّاملوأّ ّ.وعورضّبمثله

ّ.قيل:ّالطردّالّيؤثرّ،ّوالعكسّملّيعترب

ّقلنا:ّيكونّللمجموعّماّليسّألجزائه.

ّاحلارصّالسابع: التقسيم ّال ّأن ّإما ّاإلجبار ّوالية ّكقولنا: ّتّ،تعلل، ّأوّأو ّبالبكارة، علل

ّ.الصغر،ّأوّغريمها

ّ ّّوالكل  ّفاألولّوالرابعّلإلمجاعّباطل  ّوالسالم:ّسوىّالثاين، ّالصالة ّوالثالثّلقولهّعليه ،

ّ(.الثيبّأحقّبنفسها)

ّ.أوّالقوتّ،أوّالكيلّ،،ّمثلّأنّتقول:ّعلةّحرمةّالرباّإماّالطعموالسربّغريّاحلارص

ّ.ةّغريها،ّأوّالعل:ّالّعلةّهلافبنّقيل

ّ،ّواألصلّعدمّغريها.اّأنّالغالبّعىلّاألحكامّتعليلهاقلنا:ّقدّبين

ّللمعهّاحلكمّفيامّعداّاملتنازعّفيهوهوّأنّيثبتّّالثامن: الطرد فردّباألعمّ،ّفيثبتّفيهّإحلاقًا

ّ.األغلب

ّ،ّوهوّضعيف.وقيل:ّتكفيّمقارنتهّيفّصورة

ّّيقال:ّالعلةّإماّاملشرتك،ّأوّاملميز.ّحّاملناط:ّبأنّيبنيّإلغاءّالفارق،ّوقدالتاسع:ّتنقي

ّاملشرتكوالّيكفيّأنّيقال ّأوّممي:ّحملّاحلكمّإما ،ّألنهّالّيلزمّمنّثبوتّاملحلّزّاألصل،

ّثبوتّاحلكم.

ّ.فهوّعلةّيه:ّقيل:ّالّدليلّعىلّعدمّعليتهتنب

ّ.قلنا:ّالّدليلّعىلّعليتهّفليسّبعلة

ّا:ّهوّدور.قلنّ.القياسّاملأمورّبهّقيل:ّلوّكانتّعلةّلتأتى
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 الطرف الثاين: فيام يبطل العلية

 وهو ستة: 

تعرىّأولّّالنية:ّملّيبيتملنّّمثل:ّأنّتقولّ.وهوّإبداءّالوصفّبدونّاحلكمّ:األول: النقض

ّ.فالّيصحّ،ّفينتقضّبالتطوعّصومهّعنّالنيةّ

ّقيل:ّيقدح،ّقيل:ّالّمطلقًا،ّوقيل:ّيفّاملنصوصة.

،ّوألنّالظنيّقياسًاّعىلّالتخصيص،ّواجلامعّمجعّالدليلنيوهوّاملختار.ّ،ّوقيل:ّحيثّمانع

ّ.باقّ،ّبخالفّماّإذاّملّيكنّمانع

ّ.قيل:ّالعلةّماّيستلزمّاحلكم

ّ.وقيل:ّانتفاءّاملانعّملّيستلزمه

ّ.وإنّملّخيطرّاملانعّوجودًاّأوّعدماًّّ،قلنا:ّماّيغلبّظنه

ّاإلمجاعّأدلّمنّالنقض.ّألنّ ّ؛،ّكمسألةّالعراياوالواردّاستثناءّالّيقدح

ّ.وجوابه:ّمنعّالعلةّلعدمّقيد

ّ.،ّألنهّنقلتدليلّعىلّوجودهوليسّللمعرتضّال

أوّدعوىّّ،قلّإىلّنقضّالدليل،ّفهوّنوّقال:ّماّدللتّبهّعىلّوجودهّهنا،ّدلّعليهّثمةول

ّيقولاحلكم ّأن ّمثل ،:ّّ ّعلّ الس  ّالتأجيلم ّفيه ّيشرتط ّفال ّمعاوضة ّكالبيعّقد فينتقضّ،

ّ.ةباإلجار

ّتقديراًّق ّالعقدّولو ّالّلصحة ّعليه، ّاملعقود ّهناكّالستقرار ّلنا: ّرق  ّكقولنا: ،ّّ ّّعلةّ األم ّرق 

ّ،ّأوّإظهارّاملانع.الولد،ّوثبتّيفّولدّاملغرورّتقديرًاّ،ّوإالّملّجتبّقيمته

ّأوّمبهمة ّمعينة، ّدعوىّثبوتّاحلكمّأوّنفيه،ّيفّصورة ّتنبيه: ينتقضّباإلثباتّأوّالنفيّ،

ّبالعكس.،ّوالعامني

ّّ.بأنّيبقىّاحلكمّبعدهّالثاين: عدم التأثري:

ّ.ّوعدمّالعكس:ّبأنّيثبتّاحلكمّيفّصورةّأخرىّبعلةّأخرى



   ~68 ~ 

 

ّ.فاألول:ّكامّلوّقيل:ّمبيعّملّيرهّفالّيصحّكالطريّيفّاهلواء

ّالّيقرصّفالّيقدمّأذانهّكاملغرب،ّومنعّالتقديمّثابتّفيامّقرص.ّوالثاين:ّالصبح

ّ.منعناّتعليلّالواحدّبالشخصّبعلتنيواألول:ّيقدحّإنّ

ّيّ:والثاين ّبعلتنيحيث ّبالنوع ّالواحد ّتعليل ّمتنع ّاملنصوصة ّيف ّجائز ّوذلك كاإليالء،ّ،

،ّوتّاحلكمّألحدمهاّيرصفهّعنّاآلخرنّثبظّألنّ واللعان،ّوالقتل،ّوالردة،ّالّيفّاملستنبطة،ّ

ّوعنّاملجموع.

ّّ.ضّاآلخروهوّعدمّتأثريّأحدّاجلزأينّونقّ:الثالث: الكرس

ّ.،ّفيجبّأداؤهاهلم:ّصالةّاخلوفّصالةّجيبّقضاؤهاكقو

ّالص ّقيل:ّخصوصية ّملغى، ّفبقيّألنّ الة ّعبادةّاحلجّكذلك، ّوهوّمنقوضّبصومّكونه ،

ّاحلائض.

ّ.إحلاقًاّبأصلهّ،يربطّخالفّقولّاملستدلّعىلّعلتهّوهوّأنّالرابع: القلب:

فيّفيهّأقلّماّينطلقّالوضوءّ،ّفالّيكّ،ّكقوهلم:ّاملسحّركنّمنوهوّإماّنفيّمذهبهّرصحياًّ

ّ.ركنّفيهّفالّيقدرّبالربعّكالوجهّ:فيقولّ.كالوجهّعليهّاالسم

ّكقوهلأوّضمناًّ ّبيعّالغائبّعقدّمعاوضةّفيصح، فالّيثبتّفيهّخيارّّ:فيقولّ.كالنكاحّم:

ّ.الرؤية

فنسويّ:ّفيقولّ.،ّكاملختارقلبّاملساواة،ّكقوهلم:ّاملكرهّمالكّمكلف،ّفيقعّطالقهّ:ومنه

ّ.بنيّإقراره،ّوإيقاعه

ّاملعرتض ّمذهب ّإثبات ّقربةّأو ّبمجرده ّيكون ّلبثّخمصوصّفال ّاالعتكاف ّكقوهلم: ،

ّ.فالّيشرتطّالصومّفيهّكالوقوفّبعرفةّ:فيقول.ّكالوقوفّبعرفة

ّ.قيل:ّاملتنافيانّالّجيتمعان

ّالتنايفّحصلّيفّالفرعّبغرضّاإلمجاع.ّ:قلنا

ّاملعارضةّوأصلهاّيكونّمغايرًاّلعلةّاملستدلّوأصله.،ّإالّأنّعلةّتنبيه:ّالقلبّمعارضة
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ّ.،ّمعّبقاءّاخلالفوهوّتسليمّمقتىضّقولّاملستدلّ:وجباخلامس: القول بامل

مّولكنّملّالّمسلّ ّ:فيقولّ.التفاوتّيفّالوسيلةّالّيمنعّالقصاصّ:أنّنقولّمثالهّيفّالنفي

ّّ.يمنعهّغريه

ّ.ملّيكنّماّذكرناّمتامّالدليلثمّلوّبيناّأنّاملوجبّقائمّوالّمانعّغريهّ،ّ

ّيّ ّ:قوهلمّويفّالثبوت ّكاإلبلسابّ اخليل ّفيها ّفتجبّالزكاة مّيفّزكاةّمسلّ ّ:فنقولّ.قّعليها

ّالتجارة.

ّّالسادس: الفرق: ّ.الفرعّمانعاًّّوأّ،ّاألصلّعلةًّوهوّجعلّتعني 

ّ.واألول:ّيؤثرّحيثّملّجيزّالتعليلّبعلتني

ّقادحًا.والثاين:ّعندّمنّجعلّالنقضّمعّاملانعّ

 يف أقسام العلة: الطرف الثالث

ّعلةّاحلكمّإما:ّحمله،ّأوّجزؤه،ّأوّخارجّعنه.

ّ.أوّقارصةّ،،ّمتعدية،ّأوّلغويأوّرشعيّعقيل:ّحقيقي،ّأوّإضايف،ّأوّسلبي،

ّ.وعىلّالتقديراتّإماّبسيطةّأوّمركبة

ّ.القابلّالّيفعلّألنّ ،ّقيل:ّالّيعللّباملحل

ّ.فاملعرّ ّ،ّومعّهذاّفالعلةمقلنا:ّالّنسلّ 

مّغريّاملضبوطة،ّكاملصالحّواملفاسدق ك  ،ّألنهّالّيعلمّوجودّالقدرّاحلاصلّيل:ّالّيعللّباحل 

ّ.يفّاألصلّيفّالفرع

ّاحلكمّملصلحةّ،ّفبذزّملاّجازّبالوصفّاملشتملّعليهاقلنا:ّلوّملّجي جدتّوّ اّحصلّالظنّبأن 

ّ.يفّالفرعّحيصلّظنّاحلكمّفيه

ّ.،ّوأيضًاّليسّعىلّاملجتهدّسربهااألعدامّالّتتميزّألنّ ،ّقيل:ّالعدمّالّيعللّبه

ّ.وإنامّسقطّعنّاملجتهدّلعدمّتناهيهاّ،فبنّعدمّالالزمّمتميزّعنّعدمّامللزومّ،مقلنا:ّالّنسلّ 

ّ.،ّفيكونّمرجوحاًّنامّجيوزّالتعليلّباحلكمّاملقارن،ّوهوّأحدّالتقاديرّالثالثةقيل:ّإ
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ّ.ف،ّألنهّمعرّ قلنا:ّوجيوزّباملتأخر

ّ.،ّلعدمّالفائدةاحلنفية:ّالّيعللّبالقارصةقالتّ

ّ.قلنا:ّمعرفةّكونهّعىلّوجهّاملصلحةّفائدة

ّ.أنّالتعديةّتوقفتّعىلّالعليةّ،ّفلوّتوقفتّهيّعليهاّلزومّالدورّ:ولنا

قيل:ّلوّعللّباملركبّ،ّفبذاّانتفىّجزءّتنتفيّالعليةّ،ّثمّإذاّانتفىّجزءّآخرّ،ّيلزمّالتخلفّ

ّ.أوّحتصيلّاحلاصل

ّ.فالّيلزمّذلكّ،قلنا:ّالعليةّعدمية

 وهنا مسائل:

ّ،ّألُناّنسبةّتتوقفّعليه.دلّبوجودّالعلةّعىلّاحلكم،ّالّبعليتهايستّاألوىل:

ّ.،ّألنهّإذاّأثرّمعهّفبدونهّأوىلليلّباملانعّالّيتوقفّعىلّاملقتيضالتعّالثانية:

ّ.الّيسندّالعدمّاملستمرّ:قيل

ّكالعاملّللصانع.فّاألزيلّ،ّقلنا:ّاحلادثّيعرّ 

ّ.بلّيكفيّانتهاضّالدليلّعليهّ،الّيشرتطّاالتفاقّعىلّوجودّالعلةّيفّاألصلّالثالثة:

ّأوّيرفعهّكالطالق،ّأوّيدفعّويرفعّكالرضاع.ّ،ةاليشءّيدفعّاحلكمّكالعدّ ّلرابعة:ا

ّ،ّولكنّبرشطنيّمتضادين.العلةّقدّيعللّهباّضدانّاخلامسة:

 يف األصل والفرع: الفصل الثاين

ّ ّاألصلّفرشطه: ّيفثبوتّاحلكمّفيهّبدليلّغريّالقياسأما ّالعلةّفالقياسّ،ّألُنامّإنّاحتدا

ّ.،ّوإنّاختلفاّملّينعقدّالثاينعىلّاألصلّاألول

ّ ّ.،ّوإالّلضاعّالقياسّاألصلّالفرعّ ّوأنّالّيتناولّدليل 

مّ،ّإذاّملّيكنّحلكصفّمعنيّوغريّمتأخرّعنّحكمّالفرعوأنّيكونّحكمّاألصلّمعلاًلّبو

ّّ.الفرعّدليلّسواه
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،ّواإلمجاعّ،ّأوّأحدّأمورّثالثة:ّالتنصيصّعىلّالعلةلوورشطّالكرخي:ّعدمّخمالفةّاألص

ّ.خر،ّوموافقةّأصولّأّ عىلّالتعليلّمطلقاًّ

ّأنهّيطلبّالرتجيحّبينهّوبنيّغريه.ّ:واحلق

ّعثامنّ  ّالقياسّعليهالبتيّوزعم ّيدلّعىلّجواز ّما ّقيام :ّ ّوبرش  ّأوّّاملرييسّ، ّعليه، اإلمجاع

ّّظاهر.ام،ّوضعفهالتنصيصّعىلّالعلة

ّوجود ّفرشطه: ّالفرع ّبهّوأما ّالعلم ّورشط ّتفاوت، ّبال ّفيه ّحكمهّالعلة ّعىل ّوالدليل ،

ّ.إمجاالًّ

دّ  ّالظنّحيصلّّور  ّدوُنام.ببأن 

ّ:ّيستعملّالقياسّعىلّوجهّالتالزم.تنبيه

ّ.ضهّالزماًّ،ّويفّالنفي:ّنقيالثبوت:ّجيعلّحكمّاألصلّملزوماًّّففي

ّ:ّملاّوجبتّالزكاةّيفّمالّالبالغ،ّللمشرتكّبينهّمالّالصبي،ّوجبتّيفّماله.مثل

ّّ،يلّلوجبتّيفّالآللئولوّوجبتّيفّاحل ّ،ّفامللزومّمثله.قياسًاّعليه،ّوالالزمّمنتف 

ّ  
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 يف دالئل اختلف فيها: الكتاب اخلامس

 وفيه بابان

 يف املقبولة منها: الباب األول

 وهي ستة:

قلّمنّحرمّ﴿،ّ﴾خلقّلكمّماّيفّاألرض﴿،ّلقولهّتعاىل:ّاألصلّيفّاملنافعّاإلباحةّاألول:

ّلعباده ّأخرج ّالتي ّاهلل ّ﴾زينة ّالطيبات﴿، ّلكم ّعليهّ﴾أحل ّلقوله ّالتحريم ّاملضار ّويف ،

ّ(.الّرضرّوالّرضارّيفّاإلسالم)السالم:ّ

وهللّماّيفّ﴿،ّوقوله:ّ﴾وإنّأسأتمّفلها﴿كقولهّتعاىل:ّّ،قيلّعىلّاألول:ّالالمّجتيءّلغريّلنفع

ّ.﴾الساموات

ّالقلنا ّجماز، ّللملك: ّعىلّأُنا ّاللغة ّاالختصاصّالنافعتفاقّأئمة ّومعناه: ّبدليلّقوهلمّ، ،

ّ ّ.للفرسّاجلل 

ّ.قيل:ّاملرادّاالستدالل

ّفيحملّعىلّغريه.ّ،قلنا:ّهوّحاصلّمنّنفسه

ّ.،ّخالفًاّللحنفيةّواملتكلمنياالستصحابّحجةّالثاين:

ّلنا ّثبت ّما ّأن ّظّ : ّزواله ّيظهر ّبقاؤهومل ّاملن ّتقررت ّملا ّذلك ّولوال ّعىلّ، ّلتوقفها عجزة

ّالعادة ّاستمرار ّعهده ّيف ّالثابتة ّتثبتّاألحكام ّومل ّالنسخ،ّ، ّجلواز ّوالسالم ّالصالة عليه

ّالنكاح ّكالشكّيف ّالشكّيفّالطالق، ّأوّّ،ولكان ّالباقيّيستغنىّعنّسببّجديد، وألن

ّادث.رشطّجديد،ّبلّيكفيهّدوامهامّدونّاحل

ّلصدقّعدمّاحلادثّعىلّماّالُّنايةّلهّ،ّفيكونّراجحًا.ّ،قلّعدمهونّ 

ّالوترّيؤديّعىلّالراحلةّفالّيكونّواجبًا،ّالستقراءّالواجبات،ّّ،قراءاالستّالثالث: مثاله:

ّ.(نحنّنحكمّبالظاهر)ّ:،ّوالعملّبهّالزمّلقولهّعليهّالصالةّوالسالموهوّيفيدّالظن
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،ّّعنهّبأقلّماّقيل،ّإذاّملّجيدّدلياًل،ّكامّقيل:ّديةّالكتايبّالثلثالشافعيّريضّاهللّأخذّالرابع:

ّ.،ّبناًءّعىلّاإلمجاعّوالرباءةّاألصليةقيل:ّالنصف،ّوقيل:ّالكلو

ّ.قنّاخلالصيليتّ،قيل:ّجيبّاألكثر

ّوالزائدّملّيتيقن.ّ،قلنا:ّحيثّيتيقنّالشغل

الكفارّالصائلنيّ،ّكترتسّكانتّاملصلحةّرضوريةّقطعيةّكليةّاملناسبّاملرسل:ّإنّاخلامس:

ّ.وإالّفالّ،،ّاعترببأسارىّاملسلمني

ّمطلقاًّ ّاعتربه ّفقد ّمالك ّوألنّاعتّألنّ ّ؛وأما ّاعتباره، ّظن ّيوجب ّاملصالح ّجنس بار

ّقنعواّبمعرفةّاملصالح.الصحابةّريضّاهللّعنهمّ

ّالدليلّبعدّالتفحصّالبليغّيغلبّظنّعد ّفقد ّاحلكم،ّّ،مهالسادس: ّيستلزمّعدم وعدمه

ّالمتناعّتكليفّالغافل.

 يف املردودة: الباب الثاين

ّ،ّوفّ .ّقالّبهّأبوّحنيفةاالستحسانّاألول: ّبأنهّدليلّينقدحّيفّنفسّاملجتهدّوتقرصّعنهّرس 

ّ.عبارته

دّ  ّمنّفاسده.ّيتميزّصحيحهدّمنّظهورهّلبأنهّالّبّور 

ّالكرخي ّعنّوفرسه ّاملسألة ّقطع ّبأنه ّأقوى: ّهو ّملا ّقولّكتخصيصّأبىّحنيّ.نظائرها فة

ّبالزكوي ّصدقة( ّ)مايل ّالقائل: ّتعاىل: ّلقوله ّصدقة﴿، ّأمواهلم ّمن ّ﴾خذ ّهذاّ، وعىل

ّ.فاالستحسانّختصيص

ّاالجتهادّغريّشاملّشمولّاأللفاظّألقوىّيكونّّ:وأبوّاحلسني ّتركّوجهّمنّوجوه بأنه

ّفخرجّالتخصيص،ّويكونّحاصلةّختصيصّالعلة.ّ.كالطارئ

إنّّ:،ّوقالّالشافعيّيفّالقديمقيل:ّقولّالصحايبّحجة،ّوقيل:ّإنّخالفّالقياسّالثاين:

ّ.انترشّوملّخيالف
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،ّابةّعىلّجوازّخمالفةّبعضهمّبعضاًّ،ّوإمجاعّالصحيمنعّالتقليدّ﴾فاعتربوا﴿قولهّتعاىل:ّّ:لنا

ّ.وقياسّالفروعّعىلّاألصول

ّ(.أصحايبّكالنجومّبأيمّاقتديتمّاهتديتم)قيل:ّ

ّ.املرادّعوامّالصحابةّ:قلنا

ّ.فقدّاتبعّاخلربّقيل:ّإذاّخالفّالقياس

ّقلنا:ّربامّخالفّملاّظنهّدلياًلّوملّيكن.

احلكمّّألنّ ،ّوالعاملّ،منعتّاملعتزلةّتفويضّاحلكمّإىلّرأيّالنبيّصىلّاهللّعليهّوسلمّمسألة:

ّ،ّوماّليسّبمصلحةّالّيصريّبجعلهّإليهّمصلحة.يتبعّاملصلحة

ّ.الّجيوزّأنّيكونّاختيارهّأمارةّاملصلحةّمّ مّفل ّ،ّوإنّسلّ األصلّممنوعقلنا:ّ

ّأنشدتّابنةّالنرضّبنّ وجزمّبوقوعهّموسىّبنّعمرانّلقولهّعليهّالصالةّوالسالمّبعدما

ّ)احلارث:ّ ّّلوّسمعت  لوّ)وسؤالّاألقرعّيفّاحلج:ّأكلّعامّياّرسولّاهلل؟ّفقال:ّ(.ّماّقتلت 

ّ ّ.ونحوه(،ّذلكّلوجبّقلت 

ّ.لعلهاّثبتتّبنصوصّحمتملةّاالستثناءّقلنا:

ّوتوقفّالشافعي.

 يف التعادل والرتاجيح: الكتاب السادس

 وفيه أبواب

 يف تعادل األمارتني يف نفس األمر: الباب األول

ّالكرخي،ّوجوزهّقوم.منعهّ

ّ.وابنهّنئذّفالتخيريّعندّالقايضّوأيبّعيلوحي

ّ.والتساقطّعندّبعضّالفقهاء

ّالقايضّبب ّباألخرىفلوّحكم ّحيكم ّمل ّمرة ّالصديقّحدامها ّأليبّبكر ّالسالم ّعليه ّلقوله ،

ّ.(يفّيشءّواحدّبحكمنيّخمتلفنيالّتقضّ)ريضّاهللّعنه:ّ
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ّنّ ّمسألة: ّيكوناّإذا ّأن ّوحيتمل ّتوقفه، ّعىل ّيدل ّواحد، ّموضع ّيف ّقوالن ّجمتهد ّعن قل

ّاحتاملني،ّأوّمذهبني.

ّ.كيّالقوالنوإالّح ّّ،فهوّمذهبهّ،،ّوعلمّاملتأخرّمنهاموإنّنقلّيفّجملسني

ّشأنهّيفّالعلمّوالدين.علوّ،ّوهوّدليلّعىلّوأقوالّالشافعيّريضّاهللّعنهّكذلك

 يف األحكام الكلية للرتاجيح: الباب الثاين

كامّرجحتّالصحابةّخربّعائشةّّ.تقويةّإحدىّاألمارتنيّعىلّاألخرىّليعملّهباّ:الرتجيح

ّ.(إنامّاملاءّمنّاملاء)ّ:عىلّقولهّصىلّاهللّعليهّوسلمّقاءّاخلتاننيريضّاهللّعنهاّيفّالت

ّأوّاجتمعا.ّ،،ّوإالّارتفعّالنقيضانالّتعارضّبينهام،ّإذّالّترجيحّيفّالقطعياتّمسألة:

ارضّنصانّفالعملّهبامّمنّوجهّأوىل،ّبأنّيتبعضّاحلكم،ّفيثبتّالبعض،ّأوّإذاّتعّمسألة:

ّفيوزع ّيعم ّأو ّفيثبتّبعضها، ّعليتعدد، ّكقوله ،ّ ّوالسالم: ّالصالة ّبخريّ)يه ّأخربكم أال

ّنعم.الشهود ّ(أنّيشهدّالرجلّقبلّأنّيستشهدّ؟ّفقيل: ّوقوله: ثمّيفشوّالكذبّحتىّ)،

ّ،ّوالثاينّعىلّحقنا.(،ّفيحملّاألولّعىلّحقّاهللّتعاىليشهدّالرجلّقبلّأنّيستشهد

هلّ،ّوإنّج ّاسخلمّاملتأخر،ّفهوّنوعّ ّ،وتساوياّيفّالقوةّوالعمومّ،مسألة:ّإذاّتعارضّنصان

ّ،ّوإنّختصصّبوجهّ هملّب،ّعّ كانّأحدمهاّقطعيًاّأوّأخصّمطلقاًّ،ّوإنّفالتساقطّأوّالرتجيح

ّطلبّالرتجيح.

ّ.الظننيّأقوىّألنّ ،ّقدّيرجحّبكثرةّاألدلةّمسألة:

ّ.قيل:ّيقدمّاخلربّعىلّاألقيسة

ّفمتحدةّ،ّوإالّفممنوع.ّ:ّإنّاحتدّأصلهاقلنا

 األخباريف ترجيح : الباب الثالث

ّوهوّعىلّوجوه:ّ

هّالراوي،ّوعلمهّبالعربية،ّ،ّوفقبكثرةّالرواة،ّوقلةّالوسائطّفريجحّ:األول: بحال الراوي

ّ ًا،ّثمّمعدالًّوأفضليته،ّوحسنّاعتقاده،ّوكونهّصاحبّالواقعة،ّوجليسّاملحدثني،ّوخمترب 
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ضبطهّولوّأللفاظهّدةّ،ّوزياني،ّوبحثهم،ّوعلمهم،ّوحفظهبالعملّعىلّروايته،ّوبكثرةّاملزكّ 

ّ،ّوتأخرّإسالمه.مه،ّوعدمّالتباسّاسمّعقله،ّوشهرته،ّوشهرةّنسبهواعليهّالسالم،ّود

ملّتحفريجحّالراويّيفّالبلوغّعىلّالراويّيفّالصباّويفّالبلوغ،ّواملّ:الثاين: بوقت الرواية

ّ،ّأوّفيهّأيضًا.وقتّالبلوغّعىلّاملتحملّيفّالصبا

ّبسببّنزولهّفريجحّالرواية: الثالث: بكيفية ّواملحكي ّوبلفظهاملتفقّعىلّرفعه، ّملّّ،، وما

ّينكرهّراويّاألصل.

شأنّالرسولّعليهّالصالةّوالسالم،ّّ،ّواملشعرّبعلوفرتجحّاملدنياتّ:الرابع: بوقت وروده

ّمضيق ّبتاريخ ّواملؤرخ ّالتاريخ، ّمتقدم ّعىل ّواملطلق ّللتخفيف، ّيفّواملتضمن ّواملتحمل ،

ّاإلسالم.

ّواحلقيقةفّ:اخلامس: باللفظ ّاملخصص، ّوغري ّواخلاص، ّاألفصح، ّال ّالفصيح ،ّريجح

األشبهّهبا،ّفالرشعية،ّثمّالعرفية،ّواملستغنىّعنّاإلضامر،ّوالدالّعىلّاملرادّمنّوجهني،ّو

ّ،ّواملقرونّبالتهديد.وبغريّوسط،ّواملومئّإىلّعلةّاحلكم،ّواملذكورّمعارضةّمعه

،ّواملحرمّنهّلوّملّيتأخرّعنّالناقلّملّيفد،ّألفريجحّاملبقيّحلكمّاألصلّ:السادس: باحلكم

ّاملبيحّعيل ّالسالم: ّعليهام ّلقوله ّاحلالل)، ّوغلبّاحلرام ّإال ّواحلرام ّاحلالل ّاجتمع (،ّما

األصلّعدمّالقيد،ّونايفّاحلد،ّّألنّ ولالحتياطّويعادلّاملوجب،ّومثبتّالطالقّوالعتاق،ّ

ّ.(دّبالشبهاتادرؤواّاحلدو)،ّلقولهّعليهّالصالةّوالسالم:ّألنهّرضر

 السابع:ّبعملّأكثرّالسلف.

 يف تراجيح األقيسة: الباب الرابع

 ه:وهي بوجو

بحسبّالعلة:ّفرتجحّاملظنة،ّثمّاحلكمة،ّثمّالوصفّالعدمي،ّثمّاحلكمّالرشعي،ّّاألول:

ّ.والبسيط،ّثمّالوجوديّللوجودي،ّثمّالعدميّللعدمي
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،ّوالباءّ،ّثمّإنّ الالمّالثابتّبالنصّالقاطع،ّثمّالظاهر:ّعلية:ّفريجحبحسبّدليلّالّالثاين:

ّالدنيوية ّثم ّالدينية، ّالرضورية ّباملناسبة، ّحيزثم ّيف ّالتي ّثم ّاعتبارًا،ّّ، ّاألقرب احلاجة

ّ،ّثمّالطرد.،ّثمّيفّحملني،ّثمّالسرب،ّثمّالشبه،ّثمّاإليامء،ّثمّالدورانّيفّحملفاألقرب

ّألنهّفرعه.ّ؛ثمّاإلمجاعّ،نصفريجحّالّ:بحسبّدليلّاحلكمّالثالث:

ّوقدّسبق.ّ،بحسبّكيفيةّاحلكمّالرابع:

ّ،ّواالطرادّيفّالفروع.موافقةّاألصولّيفّالعلةّواحلكمّ:اخلامس

 

 الكتاب السابع: يف االجتهاد واإلفتاء

 وفيه بابان

 االجتهاد :الباب األول

ّكّاألحكامّالرشعية.رّ وهوّاستفراغّاجلهدّيفّدّ 

 يف املجتهدين: األولوفيه فصالن: الفصل 

 وفيه مسائل: 

ّجيتهدّاألوىل: ّأن ّوالسالم ّالصالة ّعليه ّله ّّ،جيوز ّالعملّفاعتربوا)لعموم ّووجوب ،)

ّبالراجح،ّوألنهّأشق،ّوأدلّعىلّالفطانةّفالّيرتكه.

ّ.﴾وماّينطقّعنّاهلوى﴿لقولهّتعاىل:ّّ،ومنعهّأبوّعيلّوابنه

ّ.قلنا:ّمأمورّبهّفليسّهبوى

ّ.وألنهّينتظرّالوحي

ّ،ّأوّألنهّملّجيدّأصاًلّيقيسّعليه.قلنا:ّليحصلّاليأسّعنّالنص

ّالّخيطئّاجتهادهّ،ّوإالّوجبّإتباعه.ّفرع:

ّ.،ّإذّالّيمتنعّأمرهمّبهجيوزّللغائبنيّعنّالرسولّوفاقًا،ّوللحارضينّأيضاًّّالثانية:

ّ.قيل:ّعرضةّللخطأ
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ّّّ.مّبعدّاإلذنقلنا:ّالّنسلّ 

ّوملّيثبتّوقوعه.

اع،ّورشائطّالقياس،ّ،ّواإلمجالكتابّوالسنةّماّيتعلقّباألحكامالّبدّأنّيعرفّمنّّالثالثة:

ّالرواة ّوحال ّواملنسوخ، ّوالناسخ ّالعربية، ّوعلم ّالنظر، ّالكالموكيفية ّإىل ّحاجة ّوال ،،ّ

ّألنهّنتيجته.ّ،والفقه

 الفصل الثاين: يف حكم االجتهاد

،ّوعليهّدليلّلكلّصورةّحكاًمّمعيناًّّفّيفّأنّ عىلّاخلالّبناءًّّ،اختلفّيفّتصويبّاملجتهدين

ّ.قطعيّأوّظني

ّواملختار ّالشافعيّريضّاهللّعنه: ّصحّعن ّما ّمعيناًّ: ّحكاًم ّيفّاحلادثة ّمنّأن ّأمارة ّعليه ،

ّ ّيأثم، ّومل ّأخطأ ّفقدها ّومن ّأصاب، ّطلبها،ّّألنّ وجدها ّألنه ّبالداللة، ّمسبوق االجتهاد

ّوالداللةّمتأخرةّعنّاحلكم،ّفلوّحتققّاالجتهادان،ّالجتمعّالنقيضان.

ّ(.،ّومنّأخطأّفلهّأجرمنّأصابّفلهّأجران)وألنهّقالّعليهّالصالةّوالسالم:ّ

نّملّوم﴿،ّلقولهّتعاىل:ّقيل:ّلوّتعنيّاحلكم،ّفاملخالفّلهّملّحيكمّبامّأنزلّاهلل،ّفيفسقّويكفر

ّ.﴾حيكم

ّ.امّأنزلّاهللب،ّحكمّمرّباحلكمّبامّظنهّوإنّأخطأملاّأّ قلنا:ّ

ّ.،ّوقدّنصبّأبوّبكرّزيدًاّريضّاهللّعنهامقيل:ّلوّملّيصوبّاجلميعّملاّجازّنصبّاملخالف

ّ،ّواملخطئّليسّبمبطل.قلنا:ّملّجيزّتوليةّاملبطلّ

ّّفرعان:

ّرأىّاألول: ّاالمتناعّالزوجّلو ّوهلا ّالطلب، ّفله ّرصحيًا، ّالزوجة ّورأته ّكناية، ،ّلفظه

ّفرياجعانّغريمها.

فالّينقضّاألولّبعدّ،ّإذاّتغريّاالجتهاد،ّكامّلوّظنّأنّاخللعّفسخ،ّثمّظنّأنهّطالقّالثاين:

ّ،ّوينقضّقبله.اقرتانّاحلكم
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 الباب الثاين: يف اإلفتاء

 وفيه مسائل: 

ّومقلدّاحلي.ّجيوزّاإلفتاءّللمجتهد،ّاألوىل:

ّ.،ّالنعقادّاإلمجاعّعىلّخالفهفّيفّتقليدّامليت؛ّألنهّالّقولّلهواختل

ّ،ّلإلمجاعّعليهّيفّزماننا.:ّجوازهواملختار

ّاالستّالثانية: ّللعاميجيوز ّتكليفتاء ّلعدم ّباالجتهاد، ّمنّاألعصار ّوتفويتّفهمّيفّيشء ،

ّ.ألنهّمأمورّباالعتبار،ّم،ّواسترضارهمّباالشتغالّبأسبابه،ّدونّاملجتهدمعايشه

ّ ّمعارضّبعموم: ّاهللّ﴿و،ّ﴾فاسألوا﴿قيل: ّالرسولّوأويلّاألمرّمنكمأطيعوا ،ّ﴾وأطيعوا

ىلّاهللّعليهّوسلمّوسريةّأبايعكّعىلّكتابّاهللّوسنةّرسولهّص)ّ:وقول:ّعبدّالرمحنّلعثامن

ّ.ّ(الشيخني

ّوالثاينّيفّاألقضية ّوإالّلوجبّبعدّاالجتهاد، ّاألولّخمصوص، ّمنّالسريةّقلنا: ّواملراد ،

ّلزومّالعدل.ّ

ّ،ّولناّفيهّنظر.إنامّجيوزّيفّالفروع،ّوقدّاختلفّيفّاألصولّالثالثة:

ّ.وليكنّهذاّآخرّكالمناّواهللّاملوفقّواهلاديّللرشاد

ّ

 م.9102تمّاالنتهاءّمنّتنسيقّهذاّاملتنّوضبطهّيفّعرصّيومّاألربعاء،ّخريفّ
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